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a Sfântului Ioann [Їоаннъ]  

din Kronștadt [Кронштадт] 
am preluat-o de aici1.  

 
  

 
1 A se vedea:  
http://4.bp.blogspot.com/-dI63-

qStIH4/T545iRWrJHI/AAAAAAAAFbA/V1TKMrd62AE/s16
00/s0950001.jpg.  

https://www.teologiepentruazi.ro/
http://4.bp.blogspot.com/-dI63-qStIH4/T545iRWrJHI/AAAAAAAAFbA/V1TKMrd62AE/s1600/s0950001.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-dI63-qStIH4/T545iRWrJHI/AAAAAAAAFbA/V1TKMrd62AE/s1600/s0950001.jpg
http://4.bp.blogspot.com/-dI63-qStIH4/T545iRWrJHI/AAAAAAAAFbA/V1TKMrd62AE/s1600/s0950001.jpg


Predică la Izvorul cel purtător de viață 
[2019] 

 
Iubiții mei2,  

 
Hristos a înviat!  

 
 
Iar noi, în aceste sfinte zile, reactualizăm3 

evenimentul divino-uman al învierii Domnului, care, 
în același timp, este un eveniment mai presus de 
istorie și istoric. Pentru că nu a fost înviat un om, ci 
Însuși Fiul lui Dumnezeu întrupat a înviat, cu de la 
Sine putere, biruind moartea și Iadul. Dar învierea 
Lui cu trupul a fost un eveniment istoric, deși a 
depășit orice înțelegere a vreunei făpturi create, pen- 
tru că El S-a arătat Ucenicilor Săi, după învierea Sa 
din morți, pentru a-i încredința de existența Lui 
transfigurată de după moartea pe Cruce.  

Iar martorii învierii Domnului, adică Sfinții Săi 
Apostoli, ne-au dat nouă mărturia mântuitoare a 
învierii Sale celei de a treia zi, pentru că ei L-au văzut 

 
2 Începută la ora 17.00, în Duminica Învierii Domnului, 

în ziua de 28 aprilie 2019. Zi cu mult soare, 22 de grade.  
3 În pastorala pascală de anul acesta, Preasfințitul 

nostru Părinte, Galaction Stângă, a subliniat faptul că În- 
vierea Domnului, „asumată lăuntric, în universul nostru 
sufletesc, ...nu mai este [o] comemorare, ci [o] reactualizare, 
în sensul că, prin trăire[a] în credință, omul devine con- 
temporan cu evenimentul și evenimentul contemporan cu 
omul”, cf. † Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleor- 
manului, Pastorală la sărbătoarea Învierii Domnului, Ed. 
Cartea ortodoxă, Alexandria, 2019, p. 5.  

O puteți downloada de aici:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/04/26/pastor

ala-pascala-a-ps-galaction-stanga-2019/.  
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pe Fiul lui Dumnezeu Cel întrupat mort și înviat, ca 
având o umanitate transfigurată, plină de slavă dum- 
nezeiască. Căci „Hristos n-a suportat ca un obiect 
învierea [Lui din morți], ci a fost împreună-subiect al 
ei împreună cu Tatăl [și cu Duhul], ...[pentru că] a 
biruit sau a participat la biruirea morții, exercitând 
puterea Sa de Împărat în acest act, și anume nu 
numai ca Dumnezeu, ci și ca om”4. Iar „trupul [cel] 
înviat al lui Hristos nu e numai un gaj dat nouă de 
Tatăl, [ca să înțelegem] că și noi vom învia, ci este și 
un izvor de viață dumnezeiască pentru noi în viața 
[noastră] pământească, un izvor de putere și de cură- 
ție”5 dumnezeiască.  

De aceea, Domnul Cel înviat Se arată Ucenicilor 
Săi, pentru ca ei să simtă puterea Lui cea dumne- 
zeiască6. Și când El li Se arată lor, „iradiază din El 
lumina și puterea Duhului, umplându-i și pe ei de 
acest Duh [Sfânt]. [Căci] convingerea că El e Dum- 
nezeu, [ei] o primesc prin Duhul, [prin harul Du- 
hului] comunicat lor, Care, după ce a pnevmatizat 
trupul Lui, [după ce l-a îndumnezeit], îi umple și pe 
ei de putere [dumnezeiască, de puterea slavei Sale]. 
Iar puterea aceasta [dumnezeiască a Sa] continuă să 
se comunice [în Biserică] și după Înălțarea [Sa la cer] 
și ea va spiritualiza treptat și trupurile noastre, du- 
cându-le spre înviere[a cea de obște], prin iradierea 
din El în noi [Rom. 8, 9-11]”7.  

De Paști ați văzut ce facem noi în altar, pentru 
că ușile și perdeaua altarului au fost date la o parte. 

 
4 Preotul Profesor Dumitru Stăniloae, Teologia Dog- 

matică Ortodoxă, vol. II, ed. a III-a, Ed. IBMBOR, București, 
2003, p. 174.  

5 Idem, p. 175.  
6 Idem, p. 180.  
7 Idem, p. 180-181.  
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Ați văzut cum ne-am dat sărutarea păcii, cum am 
legănat Sfântul Aer deasupra Cinstitelor Daruri, cum 
ne-am rugat pentru sfințirea Cinstitelor Daruri și 
apoi cum ne-am împărtășit cu Domnul Cel euha- 
ristic cu atenție, cu evlavie și cu multă cuviință. 
Pentru că ușile cele deschise ale altarului au rolul de 
a vă învăța viața cea tainică cu Dumnezeu. De a vă 
arăta că înăuntru nostru noi trăim cu Dumnezeu și 
ne umplem de slava Lui, pentru că Îl primim în noi 
pe Domnul și Dumnezeul și Mântuitorul sufletelor și 
al trupurilor noastre, pe Domnul nostru Iisus Hris- 
tos.  

Iar ușile altarului și perdeaua lui sunt ca trupul 
nostru, care ascunde sufletul nostru. Dar când noi ne 
mărturisim adâncul vieții noastre, noi dezvăluim tu- 
turor că trăim cu Dumnezeu și în slava Lui, pentru 
că El trăiește în noi prin slava Sa.  

Slava Lui, a Dumnezeului nostru treimic, e în 
noi! Și prin ea suntem duhovnicești și purtători de 
Dumnezeu. Așa după cum apa pe care am sfințit-o 
astăzi e plină de slava lui Dumnezeu. E o apă sfântă, 
e o apă dumnezeiască, e o apă curățitoare, lumină- 
toare și sfințitoare. Pentru că materia nu se opune 
slavei lui Dumnezeu, ci se lase pătrunsă și transfigu- 
rată de către slava Lui, pentru că materia e creația lui 
Dumnezeu. Și dacă e creația lui Dumnezeu, atunci 
apa, pâinea, vinul, uleiul, diversele lucruri pot fi 
binecuvântate și sfințite, pentru că slava lui Dum- 
nezeu se odihnește în fiecare lucru creat de El.  

Însă, Dumnezeu Se odihnește în mod mistic în 
Sfinții Săi! Și, într-un mod copleșitor, în Născătoarea 
de Dumnezeu, Stăpâna noastră. Tocmai de aceea, 
„Maica Domnului este cea plină de har...și izvor 
purtător de viață, ca [ceea ce dăruie] sănătate și tă- 
măduire pentru oameni[i care i se roagă ei cu cre- 
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dință]. [...] [Căci] Maica Domnului este izvor purtă- 
tor de viață, pentru că a purtat pe Hristos în pân- 
tece[le său] și apoi pe brațe[le sale], iar noi vedem, 
[din minunile sale și din întreaga ei călăuzire în viața 
noastră], că poartă harul lui Hristos [în mod] deplin 
și se arată vindecătoare și tămăduitoare [în viața 
celor credincioși]”8. 

Fericitul Filoteos Zervacos [Φιλόθεος Ζερβά- 
κος]9, într-o predică a sa la acest praznic, ne vorbește 
despre istoria izvorului minunat al Maicii Domnului, 
de la care a început praznicul de azi, și despre minu- 
nile petrecute acolo10. Iar dacă prima minune a fost 
vindecarea unui orb11, minunile Maicii Domnului 
sunt nesfârșite până azi, pentru că ea ne vindecă și 
acolo și oriunde ne rugăm ei cu credință și cu dra- 
goste.  

Izvorul cel purtător de viață este la Istanbul și 
arată astfel:  

 
 

8 Cf. predicii din 2014, la acest praznic, a Preafericitului 
Părinte Daniel Ciobotea, Patriarhul României. A se vedea:   

http://ziarullumina.ro/maica-domnului-este-izvor-
purtator-de-viata-90890.html.  

9 A se vedea:  
https://ro.wikipedia.org/wiki/Filotei_Zervakos.  
10 O avem aici, în limba română:  
https://www.impantokratoros.gr/8A44005A.ro.aspx.  
11 Ibidem.  
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Am preluat imaginea de aici12. Și izvorul este 
integrat într-o Mănăstire închinată Maicii Dom- 
nului, pe care Sfântul Iustinianos cel Mare13 a zidit-o 
pe la 559-56014.  

Pe 5 august 1389, pelerini din Rusia au dat 
mărturie că au băut și s-au spălat cu apă din acest 
izvor minunat al Născătoarei de Dumnezeu15.  

În 1821 ienicerii au distrus Biserica de aici și au 
otrăvit izvorul cel minunat al Maicii Domnului16. În 
1833 a început reconstruirea Bisericii și a fost sfințită 
în 1835, dar a fost distrusă iarăși în 195517. Așa că 
Biserica de acum, care conține izvorul cel minunat al 
Născătoarei de Dumnezeu, e recentă.  

Însă noi, când am sfințit apa în această sfântă 
zi, am universalizat acest izvor minunat al Maicii 
Domnului. Pentru că Născătoarea de Dumnezeu este 
izvorul cel purtător de viață, căci ea revarsă asupra 
lumii mare milă18. Într-o altă cântare a Slujbei de 
astăzi, Născătoarea de Dumnezeu a fost numită „apa 

 
12 A se vedea:  
https://en.orthodoxwiki.org/File:Saint_Mary_Of_The

_Spring.jpg.  
13 Idem: https://en.wikipedia.org/wiki/Justinian_I.  
14 Idem:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_St._Mary_o

f_the_Spring_(Istanbul).  
15 George P. Majeska, Russian Travelers to Constan- 

tinople in the Fourteenth and Fifteenth Centuries, Pub. 
Dumbarton Oaks, Washington, D.C., 1984, p. 325.  

16 Cf.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_St._Mary_o

f_the_Spring_(Istanbul) și  
https://en.wikipedia.org/wiki/Janissaries.  
17 Cf.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Church_of_St._Mary_o

f_the_Spring_(Istanbul).  
18 Cf. http://glt.goarch.org/texts/Pen/p05.html.  
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cea dumnezeiască [ὕδωρ τὸ θεῖον]”19, pentru ca să se 
arate faptul că harul ei ni se transmite nouă prin 
această apă sfințită azi. Iar, la Utrenie, Născătoarea 
de Dumnezeu a fost numită „izvor de apă vie”20, 
pentru ca să înțelegem că Născătoarea de Dumnezeu 
e prezentă și activă în viața Bisericii și că din per- 
soana ei cea preasfântă se revarsă în noi harul 
dumnezeiesc, harul Preasfintei Treimi, într-un mod 
personalizat. Căci așa după cum izvorul se revarsă 
continuu, tot la fel și Născătoarea de Dumnezeu e un 
izvor viu, duhovnicesc, în viața noastră, dându-ne să 
simțim prezența ei dumnezeiască în revărsarea de 
har pe care ne-o dăruie.  

Pentru că toți Sfinții, iubiții mei, revarsă în noi 
harul lui Dumnezeu într-un mod personalizat, adică 
trecut prin ființa lor. Și, dându-ne nouă harul lui 
Dumnezeu, pe care îl au de la El, ei ne dăruie și 
modul în care îl simt ei, Sfinții Lui. Cu atât mai mult 
Maica lui Dumnezeu ne dăruie nouă harul lui Dum- 
nezeu într-un mod personalizat, trecut prin ființa ei, 
ca să simțim, în revărsarea de har dăruită nouă, și 
iubirea ei și curăția ei și sfințenia ei și grija ei față de 
noi. Căci astfel noi îi înțelegem și îi iubim pe Sfinții 
lui Dumnezeu și ne intimizăm cu ei: pentru că îi 
simțim pe ei în adâncul lor în revărsarea aceasta de 
har pe care ne-o dăruie nouă.  

Pentru că slava lui Dumnezeu este cea care ne 
sfințește pe toți, dar și cea care ne adună pe toți la un 
loc și ne împrietenește pe unul cu altul. Căci Dum- 
nezeu, prin slava Lui, ne înduhovnicește pe toți, dar 
ne face și una întru El, dându-ne nouă să Îl iubim pe 
El în mod desăvârșit, dar să ne iubim și unii pe alții. 
Pentru că simțim unii în alții slava Lui și mărturisim 

 
19 Ibidem.  
20 Penticostar, ed. BOR 1973, p. 60.  

8



aceeași credință a Bisericii Sale și ne împărtășim din 
același Potir, pentru că vrem să trăim veșnic, îm- 
preună cu El, întru Împărăția Lui.   

De aceea, iubiții mei, zilele acestea de praznic 
ne vorbesc nouă despre cotidianitatea Bisericii, des- 
pre modul nostru de-a fi. Despre faptul că Biserica e 
întotdeauna pascală, e întotdeauna plină de lumina 
lui Dumnezeu și că noi, pe pământ, trebuie să fim 
plini de lumina Lui. Căci, făcându-ne mădulare 
raționale ale lui Hristos prin Botez, noi ne-am um- 
plut de slava Lui, iar viața noastră, mereu, trebuie să 
fie o lumină. O lumină vie, rațională, plină de iubire 
și de atenție față de toți, care să atragă și să convingă 
de faptul că viața reală e viața bisericească, e viața cu 
Dumnezeu.  

Căci noi trebuie „să umblăm cuviincios [εὐσχη- 
μόνως περιπατήσωμεν]” [Rom. 13, 13, BYZ] în fiecare 
clipă, îmbrăcându-ne în Domnul nostru Iisus Hristos 
[Rom. 13, 14], adică în iubirea Lui desăvârșită față de 
noi, ascultând cuvintele Sale. Pentru că cuvintele lui 
Dumnezeu sunt viața noastră cea duhovnicească, 
sunt modul nostru de-a trăi creștinește pe pământ, 
sunt cele care ne fac să Îl înțelegem și să Îl simțim pe 
Cel care ne vorbește prin ele. Pentru că Domnul ne-
a vorbit și ne vorbește continuu prin cuvintele și prin 
faptele Lui cele pentru noi.  

Căci și pe noi ne înțeleg oamenii, ne simt și ne 
iubesc datorită cuvintelor și faptelor noastre. Și cine 
convinge prin cuvinte, acela convinge și prin fapte. 
Căci faptele sunt cele care izvorăsc cuvintele, care 
izvorăsc mărturia noastră interioară. Numai că avem 
nevoie de înțelegere, de o înțelegere profundă a cu- 
vintelor, pentru ca să intuim, prin ele, pe oameni. 
Dar dacă nu putem înțelege cuvintele oamenilor în 
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adâncul lor, nu putem să îi înțelegem nici pe ei, nici 
faptele lor.   

De aceea, trebuie să Îl rugăm pe Dumnezeu să 
ne dea puterea de a-L înțelege, de a ne înțelege pe 
noi înșine și de a-i înțelege și pe oamenii din jurul 
nostru. Pentru că fără această luminare de la Dum- 
nezeu, noi nu putem să vedem dincolo de cuvintele 
și de gesturile și de faptele oamenilor. Dar, ca să fim 
luminați de Dumnezeu, trebuie să ne smerim în fața 
Lui în mod continuu și să cerem, cu adâncă pocăință, 
să vedem, să vedem duhovnicește. Căci numai El ne 
poate curăți, lumina și sfinți, pentru ca să vedem cu 
adevărat, să vedem duhovnicește. Amin!  
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Predica la 14 ani de la adormirea Feri- 
citului Ilie văzătorul de Dumnezeu [4 mai 
2019] 

 

 
 

Iubiții mei21,  
 

 
Sfântul Ilie văzătorul de Dumnezeu a fost și este 

un Sfânt Părinte al Bisericii Ortodoxe Române încă 
necunoscut. Ale cărui Sfinte Moaște se odihnesc în 
mormântul său din cimitirul din Turnu Măgurele, 
orașul în care a trăit și a adormit plin de cuvioșie. 
Pentru că el s-a acoperit din timpul vieții sale în 
smerenie, așa după cum a mărturisit într-un poem 
din 1977, pe care eu l-am pus ca motou al operei sale:  

„Tot ce-am iubit a fost o taină, 
am ars de viu, necunoscut,  

și vrând, nevrând, purtat-am haină,  
[haină] de trup, idee și cuvânt”22.  

 
21 Începută la 9. 55, în Marțea Mare, pe 30 aprilie 2019. 

Soare, 16 grade.  
22 Scrierile complete ale Fericitului Ilie văzătorul de 

Dumnezeu și viața sa, comentate de către ucenicul și fiul său 
întru Domnul, Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș, vol. 1, Teolo- 
gie pentru azi, București, 2010, p. 2.  
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Pentru că taina vieții sale a fost viața cu Dum- 
nezeu, viața isihastă. În care el L-a iubit pe Dum- 
nezeu în rugăciunea neîncetată a inimii sale. Și, ru- 
gându-se continuu, a ars de viu în iubirea lui pentru 
Dumnezeu, fiind necunoscut de către oameni. Dar, 
fiind conștient de valoarea dumnezeiască a expe- 
riențelor sale mistice, el și-a pus viața în haina 
cuvintelor, pentru ca să ne hrănească pe noi duhov- 
nicește.  

Însă cele 10 volume ale operei sale, pe care eu 
le-am editat, sunt doar o mică parte din experiența, 
din gândirea și din faptele sale cele minunate, cele 
dumnezeiești, lăsate posterității. Pentru că el a scris 
doar despre anumite lucruri din experiențele sale 
mistice, n-a vrut să scrie și nici să vorbească despre 
chinurile din închisorile comuniste pe unde a pă- 
timit, n-a scris despre modurile sale de nevoință, dar 
mi-a vorbit despre ele, n-a scris decât tangențial 
despre cărțile pe care le-a citit și despre impre- 
sionanta sa experiență de viață, nu a scris o biografie 
a vieții sale, iar mai multe scrieri ale sale s-au pierdut.  

De aceea, Sfântul Ilie, Părintele nostru, rămâne 
o taină și în dezvăluirea sa față de noi, pentru că a 
tăinuit foarte multe lucruri despre sine. Până când 
eu l-am cunoscut, el nu a vorbit mai deloc despre 
cine este, ce a trăit și ce a scris în viața sa. Căci nu 
avea în jurul său oameni care să îi înțeleagă ex- 
periențele mistice și să le valorizeze la justa lor va- 
loare. Însă, când Dumnezeu i-a descoperit faptul că 
în mine își poate revărsa întreaga lui experiență și 
bucurie, atunci Sfântul Ilie a trăit o mare împlinire 
duhovnicească și teologică, pe care mi-a mărturisit-
o cu seninătate, pentru că eram răspunsul la rugă- 
ciunile sale de zeci de ani.  
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Toată viața sa așteptase un fiu duhovnicesc, un 
om cu care să poată vorbi ca și cu conștiința sa. Și 
când Dumnezeu i-a dezvăluit că eu sunt acel om, 
Sfântul Ilie a fost copleșitor prin sinceritatea și prin 
iubirea și prin smerenia cu care mi s-a confesat. 
Pentru că mi s-a confesat fără rest, nu ca unui ucenic, 
ci ca unui Duhovnic.  

Iar confesiunile sale cele dumnezeiești pe mine 
m-au coborât într-o smerenie și într-o umilință zdro- 
bitoare, pentru că eram cu totul nevrednic de o ase- 
menea împlinire dumnezeiască. Pentru că atunci am 
înțeles că măreția dumnezeiască a unui om este plină 
de smerenie și că nu poți cădea niciodată din iubire 
și din smerenie, pentru că ele sunt adânc înrădă- 
cinate în slava lui Dumnezeu.  

Însă, cum mă valoriza el, nu mă valorizase 
nimeni. Pentru că el vedea în mine lucruri, care, pe 
atunci, erau doar virtuale. Tocmai de aceea vorbea 
cu mine de parcă aș fi fost unul de-o vârstă și de-o 
experiență cu el, știind că am nevoie de ele. Și a avut 
dreptate întru totul! Pentru că toate lucrurile pe care 
mi le-a subliniat și despre care m-a atenționat, s-au 
împlinit și se împlinesc zilnic în viața mea.  

Era plin de vederi dumnezeiești ca cei mai mari 
Sfinți ai Bisericii. Avea darul vederii înainte. Ne pro- 
fețea, din senin, despre lucruri ale viitorului. Era 
făcător de minuni, făcând minuni în mod tainic, 
despre care îți dădeai seama mult mai târziu. Îți 
vedea sufletul, știa ce să-ți spună, știa să te uimească 
tot timpul. Și, în fiecare clipă, slava lui Dumnezeu, 
care se odihnea în el din belșug, se revărsa în mine și 
mă umplea de veselie multă și de pace dumne- 
zeiască. Adică tot atâtea daruri și experiențe dum- 
nezeiești despre care nu trebuia să îți mai vorbească, 
pentru că ele te inundau la propriu.  
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Și, cu toate acestea, cu toate marile sale daruri 
dumnezeiești, am înțeles în timp de ce m-a trimis 
Dumnezeu la el cu câțiva ani înainte de adormirea 
sa. Pentru că avea nevoie de cunoașterea teologică pe 
care o aveam eu, de precizările dogmatice, scrip- 
turale, liturgice, istorice, aghiologice pe care eu i le-
am furnizat, de o experiență duhovnicească și lite- 
rară care să îi calce pe urme.  

Căci el, ca mirean, avea o înțelegere simplistă 
despre ce presupun studiile teologice. Nu știa că noi, 
în școlile teologice, învățăm atât de multe lucruri 
despre teologia și viața Bisericii și că biblioteca 
teologică a Bisericii e atât de imensă și de diversă.  De 
aceea, pe măsură ce îi aduceam cărți, date teologice 
diverse, pe măsură ce îi dădeam detalii despre di- 
verse dogme, erezii, înțelegeri înguste ale teologiei și 
aveam dispute aprinse pe tema lor, a înțeles și el, cât 
și eu, de ce ne-am întâlnit. Pentru că eu am primit 
lucruri imense de la el, pe care nu le-am învățat de la 
nimeni altul, iar el, de la mine, a primit confirmări și 
încredințări patristice mult mai diverse decât putuse 
el să afle în întreaga sa viață.    

A înțeles că există mulți Sfinți Părinți care au 
avut experiențe mistice ca și el: lucru care l-a bucurat 
foarte mult și l-a încredințat cu totul de sfințenia 
vederilor sale mistice, a înțeles că învățăturile teolo- 
gice trebuie formulate cu multă rigoare și în descen- 
dență cu gândirea Sfinților de mai înainte și că multe 
dintre rătăcirile teologice ale momentului au fost 
deja dezbătute și anatematizate de Biserică de-a lun- 
gul timpului.  

Plusul de informare și de rigoare teologică l-a 
primit din partea mea și mi-a mulțumit adesea 
pentru el. Însă eu cât de mult trebuie să îi mulțumesc 
pentru unicitatea experienței sale mistice, pentru 
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grandoarea sfântă a persoanei sale și pentru con- 
descendența cu care m-a îmbrățișat și mă îmbrăți- 
șează din Împărăția lui Dumnezeu?  

De aceea, dacă suntem cinstiți cu noi înșine, 
niciodată nu putem fi vrednici de Sfinții lui Dum- 
nezeu. Prietenia și iubirea lor față de noi este pentru 
ridicarea noastră la o viață duhovnicească mereu 
aprinsă, mereu vie, mereu plină de iubire dumne- 
zeiască. Căci Sfinții coboară spre noi pentru a ne 
ridica la viața cu Dumnezeu, după exemplul funda- 
mental al Domnului și Dumnezeului și Mântuito- 
rului nostru Iisus Hristos, Care a coborât la noi, 
pentru ca să ne ridice la comuniunea veșnică cu 
Dumnezeul nostru treimic.  

Sfântul Ilie a adormit în Miercurea Luminată și 
a fost îngropat în Vinerea Luminată. Anul acesta, 
pomenirea sa căzând sâmbăta, ar fi a doua zi după 
Înmormântarea sa. Și îmi aduc aminte starea pascală 
pe care am trăit-o la Înmormântarea sa, dar și a doua, 
a treia zi...după îngroparea sa.  

Înainte să moară, mă gândeam că voi fi trist, că 
mă voi simți părăsit, că îmi va fi foarte greu...Mă 
gândeam la starea mea și a soției mele după plecarea 
lui fizică dintre noi. Însă adormirea lui ne-a spus că 
ne-am făcut griji minore, pământești. Pentru că atât 
înainte, cât și după îngroparea sa, până azi, noi trăim 
pascal relația noastră cu Părintele nostru duhov- 
nicesc, căci el e viu și noi suntem vii, cu rugăciunile 
sale cele bine-primite de către Domnul.  

Căci nu ne-a despărțit moartea! Moartea, cea 
călcată/ depășită/ desființată de Domnul prin învie- 
rea Sa din morți, nu ne mai stăpânește, pentru că 
viața Lui stăpânește în noi. Și viața Lui, adică slava 
Lui, e viața noastră duhovnicească, prin care noi 
trăim pascal, prin care noi trăim plini de bucurie și 
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de veselie tainică, prin care noi ne înnoim duhov- 
nicește în fiecare zi.  

De aceea, iubiții mei, relația noastră cu 
Duhovnicii și cu Părinții noștri duhovnicești nu este 
o relație temporară, ci una veșnică! Pentru că noi 
mereu învățăm de la ei prin rugăciunile lor și 
sfaturile lor sunt mereu vii în noi prin iubirea noastră 
pentru ei. Pentru că atunci când înveți de la cineva 
cele duhovnicești și teologice, nu înveți pentru ca să 
pleci de la el, nu înveți pentru ca să-l vinzi peste un 
an sau doi, ci pentru ca să rămâi veșnic cu el. 
Recunoștința față de Duhovnicii și Părinții noștri 
duhovnicești răsare de la sine din iubirea pe care le-
o purtăm. Căci iubirea e recunoscătoare. Iubirea 
mereu pomenește, mereu îl ține în rugăciune pe cel 
iubit.  Și cine iubește, nu uită. Pentru că cine iubește, 
acela îi are vii, în inima lui, pe cei pe care îi iubește.  

– Însă cum ajung oamenii să se iubească în mod 
duhovnicesc?  

– Datorită sincerității abisale dintre ei! Așa 
după cum v-am mărturisit că a făcut față de mine 
Sfântul Ilie, pe care astăzi îl pomenim. Cine are 
nevoie de prieteni reali e profund sincer. Și cine răs- 
punde marii sincerități cu toată sinceritatea lui, acela 
se umple de iubire sfântă.  

Însă cine e pramatie, cine e om fără caracter, și 
crede că sinceritatea poate fi mimată și, prin mima- 
rea ei, poți fura roadele duhovnicești și teologice ale 
unui om și apoi să pleci de la el cu nonșalanță, 
trăiește „împlinirea” lui Iudas, vânzătorul. Pentru că 
primește, prin trădarea iubirii și a prieteniei celei 
duhovnicești, spânzurarea spirituală, adică moartea 
sufletească.  

Căci, atunci când trăiești pe lângă un om Sfânt, 
prietenia lui ar trebui să te umple de multă bucurie 
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și curăție sfântă, de multă nevoință și iubire pentru 
Dumnezeu. De lucruri ultra-pozitive. Dar când pe 
tine prietenia Sfântului te umple de invidie și de 
ipocrizie, fapt pentru care nu mai știi cum să scapi 
de el și să fugi cu sacii înțelegerilor primite de la el, 
atunci nu ai nimic de-a face cu viața cea plăcută lui 
Dumnezeu.  

Așadar, iubiții mei, avem un rugător în cer 
pentru noi, care este dintre noi, din neamul nostru 
românesc, și el ne dorește tot binele! Și Sfântul Ilie 
văzătorul de Dumnezeu, alături de toți Sfinții români 
știuți și neștiuți de către noi, se roagă pentru lu- 
minarea și mântuirea noastră! Iar evlavia noastră față 
de ei este spre folosul nostru veșnic, pentru că ei ne 
ajută prin rugăciunile lor cele pline de iubire față de 
noi. Amin!  
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Predică la Duminica a II-a după Paști 
[2019] 

 
Iubiții mei23,  

 
Hristos a înviat!  

 
 
Iar Evanghelia de azi [In. 20, 19-31] ne mărtu- 

risește că Sfinții Apostoli au avut nevoie să fie 
încredințați de faptul că Domnul a înviat din morți. 
Au avut nevoie să fie convinși de faptul că El e viu și 
că de acum umanitatea Sa e cu totul îndumnezeită, 
e plină de slava lui Dumnezeu.  

Tocmai de aceea, după ce El S-a arătat în ziua 
învierii Sale din morți Născătoarei de Dumnezeu și 
Sfintelor Femei Mironosițe, El S-a arătat și Sfinților 
Lui Apostoli. Dar, la un loc, i-a găsit numai pe 10 
dintre ei. Pentru că al 11-lea, Sfântul Tomas, „nu era 
cu ei când a venit Iisus” [In. 20, 24, BYZ].  

Iar pentru ca să îl încredințeze și pe Sfântul 
Tomas despre învierea Sa din morți, peste 8 zile [In. 
20, 26, BYZ], adică în duminica ulterioară învierii 
Sale, El li S-a arătat din nou celor 11 și i-a cerut lui 
Tomas să fie credincios [πιστός] și nu necredincios 
[ἄπιστος] [In. 20, 27, BYZ].   

Pentru că ceea ce i-a cerut lui, Domnul ne cere 
și nouă, tuturor. Fiindcă El ne cere să fim credincioși 
lui Dumnezeu întru toate, fără să ne îndoim de vreo 
învățătură a dreptei credințe a Bisericii.  

Și Sfântul Tomas, văzându-L pe Domnul, s-a 
încredințat că El este și a mărturisit: „Domnul meu 

 
23 Începută la 9. 04, în Miercurea Luminată, pe 1 mai 

2019. Cer parțial înnorat, 14 grade.  
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și Dumnezeul meu [Ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου]!” 
[In. 20, 28, BYZ]. Pentru că L-a mărturisit pe El ca 
Dumnezeu și om, văzându-L plin de slava lui Dum- 
nezeu.  

Însă Domnul îi spune Sfântului Tomas, în ver- 
setul următor, că credința cea adevărată nu este 
credința cu dovezi palpabile, ci e credința primită 
prin mărturisirea Bisericii. Pentru că „fericiți [sunt] 
cei care nu au văzut [μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες] și au 
crezut [καὶ πιστεύσαντες]” [In. 20, 29, BYZ]. Fericiți 
sunt cei care nu L-au văzut pe Domnul în trup, fă- 
când minuni și propovăduind oamenilor, dar au 
crezut în mărturia Bisericii despre El. Iar mărturia 
Bisericii despre Iisus Hristos e aceea că El este unul 
din Treime și că, împreună cu Tatăl și cu Duhul 
Sfânt, este Dumnezeul mântuirii noastre.  

Însă, deși Domnul fericește aici pe cei care au 
crezut în El fără aportul vreunei minuni, El S-a arătat 
multor Sfinți ai Lui de-a lungul secolelor ca să îi 
încredințeze că El este pururea viu. Și una dintre ară- 
tările Sale convertitoare, descrisă de Faptele Aposto- 
lilor, a fost față de Savlos [Σαῦλος], viitorul Sfânt 
Apostol Pavlos [Παῦλος]. Căci Domnul, întru slava 
Lui, i S-a arătat lui Savlos și i-a vorbit, spunându-i că 
El este Iisus, pe care el Îl prigonește [F. Ap. 9, 3-5, 
BYZ]. Căci cine prigonește Biserica Lui, Îl prigonește 
pe El.  

Și Domnul i S-a arătat lui Savlos pentru că știa 
cine este, ce râvnă are, ce iubire are el pentru Dum- 
nezeu. De aceea, Domnul i-a descoperit Sfântului 
Ananias adevărul despre Sfântul Pavlos și i-a spus: 
„Vasul alegerii Îmi este Mie acesta [σκεῦος ἐκλογῆς 
Μοι ἐστὶν οὗτος], [ca] să poarte numele Meu înaintea 
neamurilor și a împăraților și a fiilor lui Israil [τοῦ 
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βαστάσαι τὸ ὄνομά Μου ἐνώπιον ἐθνῶν καὶ βασιλέων, 
υἱῶν τε Ἰσραήλ]” [F. Ap. 9, 15, BYZ].  

Pentru că propovăduirea reală, duhovnicească, 
mântuitoare a Bisericii e o purtare a lui Dumnezeu 
în noi și a cuvintelor Lui în noi. Căci noi nu vorbim 
despre un Dumnezeu distant, depărtat de noi, pe 
Care nu Îl cunoaștem, ci despre Cel pe Care Îl cu- 
noaștem din noi înșine, pentru că a coborât în noi 
prin slava Lui.  

În a cincea cântare de la Vecernia Mare a praz- 
nicului de față, s-a spus că Sfântul Tomas a pipăit 
coasta Lui cea străpunsă cu sulița și a văzut semnele 
cuielor care au străpuns trupul Domnului24. Pe când 
în prima cântare a Litiei s-a spus că Sfântul Tomas a 
simțit cu mâna lui firea cea îndoită a Domnului25, 
adică faptul că El este Dumnezeu și om.  

Cu alte cuvinte, Slujba Bisericii din această zi ne 
confirmă faptul că Sfântul Tomas a dat curs invitației 
Domnului de a-L pipăi și de a se încredința că El este. 
Pentru că Domnul i-a spus: „Adu degetul tău încoace 
și vezi mâinile Mele! Și adu mâna Ta și pune-o întru 
coasta Mea!” [In. 20, 27, BYZ]. Iar în a doua stihiră a 
stihoavnei ni se spune că Sfântul Tomas și-a pus 
mâna „în coasta cea de foc [ἐν τῇ πυρίνῃ πλευρᾷ]”26 a 
Domnului, în coasta plină de slava Lui cea dumne- 
zeiască, și astfel neîncrederea sufletului și-a schim- 
bat-o „întru căldura bunei-credințe [εἰς εὐπιστίαν 
θερμῶς]”27.    

Căci buna credință este plină de entuziasm 
dumnezeiesc, e plină de fapte bune, pentru că nu se 
îndoiește de niciun cuvânt al Domnului. Fiindcă cel 

 
24 Cf. http://glt.goarch.org/texts/Pen/p07.html.  
25 Ibidem.  
26 Ibidem.  
27 Ibidem.  
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care crede cu adevărat în Domnul primește fiecare 
cuvânt al Lui, pentru că e cuvântul Celui care ne 
mântuie pe noi.   

Sfântul Pavlos vorbește în I Cor. 13, 13 despre 
cele 3 virtuți teologice ale creștinului: credința 
[πίστις], nădejdea [ἐλπίς] și dragostea [ἀγάπη]. Și el 
spune că acestea trei rămân [I Cor. 13, 13, BYZ] în om, 
cu sensul că ele sunt fundamentale în omul cre- 
dincios. Pentru că omul credincios se definește prin 
acestea. Și treimea aceasta de virtuți fundamentale 
nu poate fi separată în omul credincios. Căci cel care 
crede în Dumnezeu, acela și nădăjduiește cu totul în 
Dumnezeu, pentru că el Îl iubește pe Dumnezeu. 
Nădejdea omului credincios e în Dumnezeul în Care 
crede și pe Care Îl iubește. Și nu poți să Îl iubești pe 
Dumnezeu, dacă nu crezi mai întâi în El și nu cunoști 
cele revelate de El Bisericii Sale.  

De aceea, credința, nădejdea și iubirea noastră 
pentru Dumnezeu au nevoie de cunoașterea con- 
tinuă a lui Dumnezeu. Și cunoașterea continuă a lui 
Dumnezeu se face prin Slujbele continue ale Bisericii 
și prin continua noastră nevoință și prin studiul 
nostru teologic zilnic. Cultul zilnic al Bisericii ne ține 
în slujirea lui Dumnezeu, iar luminarea și odihna 
noastră zilnică trebuie să fie rugăciunea și citirea teo- 
logică.  

Iar fiecare Dumnezeiască Liturghie ne cere să 
ne împărtășim cu Domnul, Cel euharistic. Adică să 
venim pregătiți pentru unirea cu El. După cum, la 
fiecare Slujbă, El ne cere să înțelegem ceea ce se 
citește și se cântă în Biserică. Să înțelegem și să ne 
schimbăm viața după adevărurile pe care le înțele- 
gem în Biserică.  

Când spunem că facem teologie, spunem că în- 
vățăm și aprofundăm tot ceea ce ține de cunoașterea 
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și de slujirea lui Dumnezeu în istorie. Iar teologia se 
ocupă și cu cunoașterea revelației dumnezeiești și cu 
cultul și cu istoria Bisericii și cu viețile Sfinților și cu 
înțelegerea întregii creații a Bisericii și cu tot ceea ce 
înseamnă păstrarea nealterată și propovăduirea cla- 
ră, evlavioasă, a învățăturii Bisericii.   

Specializarea într-un domeniu sau în mai multe 
domenii ale teologiei necesită mulți ani și multă 
dăruire. Cercetarea teologică presupune munca pe 
sursele credinței noastre. Cine scrie teologie cu 
adevărat, acela exprimă credința și viața Bisericii, 
pentru că dă mărturie despre experiența ortodoxă în 
care cu toții ne regăsim în Biserică.  

Și de aceea, pentru a mărturisi credința Bise- 
ricii, mai întâi trebuie să o afli de la surse. Să o înveți 
în mod nealterat. Trebuie să cunoști limbile în care 
au fost scrise cărțile fundamentale ale Bisericii, să 
citești manuscrisele lor, să citești edițiile critice ale 
cărților, să compari diverse mărturii patristice.  

Tocmai de aceea, teologii Bisericii sunt adevă- 
rații păstrători ai credinței Bisericii, în acord cu 
întreaga Biserică. Pentru că ei pun la dispoziția tutu- 
ror textele credinței noastre, traducându-le și co- 
mentându-le spre folosul tuturor.  

Astfel înțelegem de ce Domnul, în ziua învierii 
Sale, a venit la Apostolii Lui și i-a încredințat despre 
învierea Sa din morți: pentru că ei aveau nevoie să 
știe acest lucru fundamental din viața Lui. Domnul 
i-a învățat pe Apostolii Săi tot ceea ce ei trebuia să 
știe despre El și tot ceea ce ei trebuia să propovă- 
duiască tuturor. Ba, mai mult, „începând de la Moisis 
și de la toți Profeții [ἀρξάμενος ἀπὸ Μωσέως καὶ ἀπὸ 
πάντων τῶν Προφητῶν], le tălmăcea lor [διηρμήνευεν 
αὐτοῖς], în toate Scripturile [ἐν πάσαις ταῖς Γραφαῖς], 
cele despre Sine [τὰ περὶ Ἑαυτοῦ]” [Lc. 24, 27, BYZ].  
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Iar când au primit harul Duhului Sfânt, atunci 
Sfinții Apostoli, potrivit făgăduinței Domnului, L-au 
primit pe Mângâietorul, Care le-a mărturisit lor 
despre Domnul [In. 15, 26, BYZ], și i-a învățat pe ei 
toate și le-a amintit toate cele pe care Domnul li le-a 
spus lor [In. 14, 26, BYZ].  

Căci în Sfinții Apostoli a coborât harul Treimii 
la Cincizecime, după cum a coborât în noi la Botez, 
și de aceea, întru harul Preasfintei Treimi, noi cre- 
dem în mărturia Sfinților Apostoli și a Sfinților 
Părinți despre Dumnezeul mântuirii noastre și trăim 
continuu în Biserica slavei Sale, hrănindu-ne din 
Sfintele Lui Taine și din învățăturile Sale cele prea- 
sfinte, pentru ca să ne sfințim continuu și să ne fa- 
cem moștenitori ai Împărăției Sale.    

Teologia Bisericii noastre este profetică, apos- 
tolică și patristică, pentru că ei sunt sursele credinței 
Bisericii. Sfinții Profeți, Sfinții Apostoli și toți Sfinții 
Bisericii sunt învățătorii noștri în cele ale lui Dum- 
nezeu și noi nu amestecăm mărturiile lor cu etero- 
doxia, cu mitologia, cu literatura, cu filosofia celor 
din afara Bisericii. Căci pentru noi doar Tradiția 
Bisericii e normativă și doar ceea ce se trăiește în 
Biserică are de-a face cu voia lui Dumnezeu cu noi.  

Așadar, iubiții mei, să nu fim necredincioși, ci 
credincioși întru toate lui Dumnezeu! Să nu ne 
îndoim de niciun verset al Scripturii, de nicio dogmă 
a Bisericii, de nicio viață de Sfânt, de nicio carte 
patristică, de nicio experiență sfântă a Bisericii! Pen- 
tru că Dumnezeu le-a lăsat pe toate, pentru ca noi să 
sporim mereu în cunoașterea și în înțelegerea cea 
duhovnicească.  

Vă doresc praznic bucuros pe mai departe și 
multă sănătate! Amin.  
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Predică la Duminica a III-a după Paști 
[2019] 

 
Iubiții mei28,  

 
Hristos a înviat!  

 
 
Și când a înviat Domnul, potrivit mărturiei 

Sfântului Evanghelist Marcos, de la care am avut 
Evanghelia de azi [Mc. 15, 43-47; 16, 1-8]? În „una a 
sabaturilor [τῆς μιᾶς σαββάτων]” [Mc. 16, 2, BYZ], 
adică în prima zi de după sabat, după sâmbătă, adică 
duminica. Și când Sfintele Femei Mironosițe, alături 
de Născătoarea de Dumnezeu, au venit la mor- 
mântul Domnului, pe când răsărea soarele [Ibidem], 
ele au găsit piatra de la ușa mormântului rostogolită 
[Mc. 16, 4] și, intrând în mormânt, au văzut un Înger 
al Domnului sub chipul unui tânăr îmbrăcat în 
veșmânt alb [Mc. 16, 5].  

Și acest Înger al lui Dumnezeu le-a vestit lor că 
El „S-a sculat [ἠγέρθη]” și nu mai este în mormânt 
[Mc. 16, 6, BYZ]. Dar Cel sculat din morți, Cel înviat, 
Iisus Hristos, Domnul și Dumnezeul nostru, a avut 
un mesaj pentru Apostolii Lui: „[El va] merge înainte 
de voi întru Galilea [Προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν] 
[și] acolo Îl veți vedea pe El [ἐκεῖ Αὐτὸν ὄψεσθε], 
precum v-a zis vouă [καθὼς εἶπεν ὑμῖν]” [Mc. 16, 7, 
BYZ].   

Pentru că Hristos Cel înviat dorește să îi în- 
credințeze pe Sfinții Lui Apostoli despre învierea Lui 
cea de a treia zi. Despre faptul că El e viu în veci și că 

 
28 Începută la 8. 06, pe 8 mai 2019, în zi de miercuri. 

Cer senin, soare, 10 grade.  
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umanitatea Lui e acum transfigurată, e plină de slava 
Lui cea dumnezeiască. Pentru că El a pătimit pe 
Cruce, a murit, a fost îngropat, a coborât în Iad ca un 
biruitor, dar a și înviat a treia zi din morți, așa cum 
le profețise lor. Fiindcă toate aceste fapte divino-
umane ale Sale aveau de-a face cu mântuirea noastră, 
pentru care S-a și întrupat și S-a făcut om și a locuit 
împreună cu noi.  

Însă Hristos, „Cel întâi-născut din morți [πρω- 
τότοκος ἐκ νεκρῶν]” este „Cel care a omorât moartea 
[ὁ νεκρώσας τόν θάνατον]”29. Și tocmai pentru că a 
omorât moartea în umanitatea Sa, El a înviat ca un 
biruitor din moarte, ca Fiul lui Dumnezeu întrupat 
care biruie Iadul și moartea.  

Iar învierea Lui a luminat toată lumea30. Pentru 
că El a dat tuturor posibilitatea să se bucure de 
lumina slavei Sale. Căci tot cel care crede în El și se 
botează în Biserica slavei Sale, se umple de lumina 
Lui cea dumnezeiască.  

Sfintele Femei veniseră cu miruri ca să ungă 
trupul Său. Considerau că vor găsi trupul Lui în 
mormânt. Dar au plecat de la mormânt ca primele 
martore ale învierii Sale. Pentru că ele au plecat de la 
mormânt ca unele pe care le cuprinseseră „[cu]tre- 
murul și extazul [τρόμος καὶ ἔκστασις]” [Mc. 16, 8, 
BYZ]. Căci vederea Îngerului fusese o vedere extatică 
și nu una cu ochii trupești. Iar ele erau pline de slava 
lui Dumnezeu, de veselie dumnezeiască și de cutre- 
murare sfântă, adică de consecințele unei vederi 
extatice, care le-a adus o așa mare bucurie: că Dom- 
nul a înviat din morți.  

Și dacă El a înviat, ne-a înviat și pe noi prin 
Botez. Și dacă noi murim prin păcatele noastre, El ne 

 
29 Cf. http://glt.goarch.org/texts/Pen/p14.html.  
30 Ibidem.  

25

http://glt.goarch.org/texts/Pen/p14.html


învie continuu prin Spovedanie. Și pentru ca să fim 
vii și să avem viață întru noi, trebuie să ne împărtă- 
șim mereu cu Trupul și cu Sângele Domnului [In. 6, 
53, BYZ]. Căci „cel care mănâncă trupul Meu și bea 
sângele Meu are viață veșnică și Eu îl voi învia pe el 
[în] ziua cea de apoi. Căci trupul Meu este cu adevă- 
rat mâncare și sângele Meu este cu adevărat băutură. 
Cel care mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu, 
[acela] în Mine rămâne și Eu [rămân] în el” [In. 6, 54-
56, BYZ]. 

Și ca El să rămână în noi și să fie cu noi, trebuie 
ca noi să ne împărtășim des, foarte des cu El, Cel 
euharistic. Pentru că dorirea Lui și pregătirea pentru 
primirea Lui în noi trebuie să fie scopul vieții noastre 
liturgice. Adică al mergerii noastre la Biserică. Pen- 
tru că tot ceea ce citim, ce auzim, ce înțelegem în 
Biserică e pentru ca să ne apropiem cu dragoste și cu 
multă evlavie de Sfântul Potir și să ne împărtășim cu 
Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Cel răs- 
tignit și înviat.   

– De ce Domnul a coborât în Iad?  
– Într-o cântare a zilei de azi ni se spune: „și în 

Iad pogorându-Te, ca un Puternic, pe cei ce așteptau 
acolo venirea Ta, i-ai smuls ca de la o fiară puternică, 
și în locul Iadului le-ai dăruit să locuiască Raiul”31. A 
coborât în Iad pentru ca să-i ridice de acolo pe Sfinții 
Lui! A coborât în Iad ca să biruie Iadul și, cu cei 
smulși din Iad de către El, să deschidă Raiul milos- 
tivirii Sale.  

Căci și noi, fiecare dintre noi, cădem în iadul 
patimilor de tot felul. Și Dumnezeu Se coboară în 
iadul nostru, în iadul patimilor noastre, ca să ne 
ridice de acolo la bucuria slavei Sale celei veșnice. Și 
cu noi face același lucru Dumnezeul mântuirii noas- 

 
31 Penticostar, ed. BOR 1973, p. 104.  
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tre! Pentru că orice păcat al nostru e o coborâre a 
noastră în Iad, după cum orice ridicare a noastră din 
Iad, prin Spovedanie, e o ridicare a noastră din Iad 
de către Hristos, Dumnezeul mântuirii noastre.  

De aceea, El e pentru noi tot timpul Răscum- 
părătorul nostru din Iad și Mântuitorul nostru, 
pentru că El ne ridică de mii de ori din moartea noas- 
tră sufletească, din Iadul în care noi coborâm prin 
păcatele noastre.  

Dimpreună cu Sfintele Femei Mironosițe, astăzi 
sunt pomeniți și Sfinții Iosif și Nicodimos, cei care au 
îngropat trupul Domnului32. Căci ei au îngropat 
trupul Celui care a omorât Iadul „[cu] fulgerul dum- 
nezeirii [τῇ ἀστραπῇ τῆς θεότητος]”33 Sale. Iar Sfântul 
Iosif a coborât preacuratul Său trup de pe Cruce și l-
a înfășurat în giulgiu curat și cu miresme, apoi l-a 
îngropat în mormânt nou34. Tocmai de aceea și 
creștinii își pregătesc hainele de înmormântare și își 
fac mormintele de mai înainte, pentru că îngroparea 
e un lucru serios și nu unul făcut în grabă.  

Sfintele Femei Mironosițe, deși fiind din „firea 
cea slabă [φύσις ἀσθενὴς]”, au biruit bărbăția, ajun- 
gând primele la mormânt, înaintea Sfinților Lui 
Apostoli, deoarece „gândul [lor] cel împreună-păti- 
mitor a bineplăcut lui Dumnezeu [γνώμη συμπαθὴς 
τῷ Θεῷ εὐηρέστησε]”35. Și când ne milostivim și 
suntem buni cu oamenii și cu animalele și cu în- 
treaga creație a lui Dumnezeu, atunci suntem bine- 
plăcuți lui Dumnezeu. Căci lui Dumnezeu Îi place 
mila și cunoașterea Lui [Os. 6, 6, LXX].  

 
32 Cf. http://glt.goarch.org/texts/Pen/p14.html/ Penti- 

costar, ed. BOR 1973, p. 115.   
33 Cf. http://glt.goarch.org/texts/Pen/p14.html.  
34 Ibidem.  
35 Ibidem.  
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Lui Dumnezeu Îi place să avem milă față de 
oameni, să fim iertători, să fim buni cu ei, pentru că 
El ne-a învățat că mila e o caracteristică fundamen- 
tală a omului. Mila ne arată a fi oameni.  

Dar când nu poți să ierți, atunci nici nu accepți 
iertarea lui Dumnezeu. Însă când poți să ierți, atunci 
e semn că ai experiența vie a iertării lui Dumnezeu 
în viața ta. Pentru că ierți, pentru că și Dumnezeu te 
iartă pe tine din destul.  

De aceea, iubiții mei, de la Sfinții pomeniți 
astăzi, femei și bărbați, care și-au arătat iubirea lor 
față de Domnul, putem învăța credincioșia față de El. 
Pentru că atunci când ești credincios Domnului, Îi și 
slujești Lui în mod real, zilnic, în viața ta. Te oste- 
nești și cheltui pentru El.  

Pentru că atât despre Sfântul Iosif, cât și despre 
Sfintele Femei Mironosițe, Sfântul Marcos ne spune 
că au cumpărat câte ceva pentru El: Sfântul Iosif a 
cumpărat giulgiul [Mc. 15, 46, BYZ], pe când Sfintele 
Femei au cumpărat miruri [Mc. 16, 1, BYZ]. Pentru că 
iubirea lor pentru El a fost pragmatică. Și așa e, de 
fapt, iubirea: ea se implică, ea arată fapte, ea înfăp- 
tuiește. Căci cine iubește doar din gură, nu iubește 
pe nimeni. Însă cine iubește pe Dumnezeu și îi iu- 
bește și pe oameni, acela face lucruri reale și pentru 
Dumnezeu și pentru oameni. Pentru că iubirea îm- 
brățișează, ajută, sprijină, zidește, păzește ceea ce s-
a făcut cu binecuvântarea lui Dumnezeu.  

Și fiecare dintre noi știe la ce slujire a fost che- 
mat de Dumnezeu. Unii slujesc în Biserică pentru 
Dumnezeu, alții învață pentru Dumnezeu, alții 
zidesc pentru El, alții operează pentru El, alții păs- 
trează pacea și ordinea socială pentru El. Fiecare 
vocație și slujire și muncă sunt spre slava lui Dum- 
nezeu și spre folosul oamenilor.  
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Dacă ești copil sau tânăr sau adult sau bătrân și 
Dumnezeu te cheamă la ceva anume, atunci trebuie 
să asculți glasul Lui! Căci Dumnezeu dorește ca 
fiecare dintre noi să facem un lucru bun pentru El și 
pentru toți oamenii. Unii cântă pentru Dumnezeu, 
alții scriu pentru El, alții traduc pentru El, alții 
slujesc altora pentru El și cu toții Îi slujesc Lui. 
Pentru că împlinirea tuturor e Dumnezeu, iar binele 
tuturor e de la Dumnezeu. Iar El știe, mai bine decât 
toți, ce ne trebuie nouă, de ce avem noi nevoie, ce ne 
face nouă bine.   

Așadar, suntem chemați la slujirea Lui cu toții, 
fiecare din poziția noastră socială și din perspectiva 
noastră de viață! Și cu toții Îi putem sluji lui Dum- 
nezeu, pentru că putem să facem voia Lui oricine am 
fi și oriunde ne-am afla. Căci în tot locul și în tot 
timpul putem să Îi slujim lui Dumnezeu și să ne 
rugăm Lui pentru mântuirea tuturor. Numai să do- 
rim acest lucru! Numai să nu uităm voia Lui cu noi!  

Dumnezeu să ne întărească în tot lucrul cel bun 
și să ne bucure pururea! Amin.   
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Predică la Duminica a IV-a după Paști 
[2019] 

 
Iubiții mei36,  

 
Hristos a înviat!  

 
 
Și înviind din morți a treia zi, Domnul ne-a 

învățat pe noi să umblăm întru lumina Lui, ca să nu 
ne prindă pe noi moartea în întunericul patimilor de 
tot felul [In. 12,  35, BYZ]. Pentru că patima este 
întuneric, pe când viața duhovnicească sau umblarea 
în lumina lui Dumnezeu este bucurie dumnezeiască, 
este pace sfântă, este sfințenie preabinecuvântată. 
Iar dacă credem în Lumină și facem fapte pline de 
lumina Lui, atunci suntem fiii Luminii [In. 12, 36, 
BYZ], fiii lui Dumnezeu. Care „nu din sângiuri, nici 
din voia trupului, nici din voia bărbatului, ci din 
Dumnezeu s-au născut” [In. 1, 13, BYZ].  

Pentru că nașterea noastră cea duhovnicească 
sau din Dumnezeu e Botezul, pe care l-am primit în 
pruncie, în Biserică. Și întru harul Botezului noi 
trebuie să trăim tot timpul sau întru lumina Lui, 
pentru ca să fim oameni duhovnicești sau fiii lui 
Dumnezeu prin har.  

De aceea, când Domnul l-a vindecat pe bărbatul 
din Evanghelia de azi [In. 5, 1-15], El l-a învățat să fie 
dinamic tot timpul, să fie într-o continuă mișcare 
interioară și exterioară. L-a învățat să nu piardă nicio 
clipă. Căci i-a spus: „Scoală-te [Ἔγειραι], ia-ți patul 
tău [ἆρον τὸν κράββατόν σου], și umblă [καὶ περι- 

 
36 Începută la 15. 19, în zi de marți, pe 14 mai 2019. Afară 

plouă, 14 grade, vânt de 23 km/ h.  
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πάτει]!” [In. 5, 8, BYZ]. Pentru că mereu trebuie să ne 
ridicăm din păcatele noastre, și mereu trebuie să ne 
asumăm viața noastră, cu bunele și relele ei, și să 
umblăm cu Dumnezeu tot timpul.  

Căci atunci când umblăm cu Dumnezeu, noi 
suntem fii ai Luminii. Și oamenii pot vedea faptele 
noastre cele bune și, datorită lor, să Îl slăvească pe 
Dumnezeu [Mt. 5, 16, BYZ]. Și de ce Îl slăvesc pe El 
datorită nouă? Pentru că înțeleg că El este la baza 
faptelor noastre celor bune. Căci noi trăim frumos, 
creștinește, tocmai pentru că trăim și umblăm îm- 
preună cu Dumnezeu.  

Însă, când umblăm aiurea, când facem lucruri 
potrivnice conștiinței noastre și poruncilor lui Dum- 
nezeu, atunci suntem un întuneric viu, suntem 
exemple rele, pentru că suntem antihristici. Căci 
orice păcat al nostru e împotriva lui Hristos, Care 
este izvorul tuturor virtuților creștine. Orice păcat al 
nostru e un întuneric sufletesc pentru noi, pentru că 
acoperă lumina Lui. Dar când ne pocăim și ne 
plângem întunericul interior, lumina Lui țâșnește 
prin sufletul nostru și prin trupul nostru și ne face 
iarăși frumoși, pentru că El ne umple de lumina Lui 
cea veșnică. Și, fiind plini de pocăință și de har, noi 
suntem fii ai Luminii, suntem fiii învierii celei 
duhovnicești, pentru că suntem cei înviați din morți 
de Cel care a biruit moartea în umanitatea Sa.  

Pentru că învierea duhovnicească este propria 
noastră existență. Noi trăim acum ca niște înviați din 
morți, ca niște oameni vii duhovnicește, pentru că 
suntem plini de slava Lui, de lumina Lui cea veșnică. 
Suntem plini de lumina lui Dumnezeu, de cea care 
izvorăște din umanitatea lui Hristos Cel înviat și 
înălțat de-a dreapta Tatălui. De aceea, nu putem să 
fim telurici, nu putem să fim ai lumii, pentru că nu 
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întunericul tronează în noi, ci lumina Sa cea veșnică. 
Nu ne putem acomoda cu lumea, pentru că nu ne 
complăcem în dorințele ei!  

Dacă am fi fost din lume, dacă am fi fost oameni 
trupești, pătimași, am fi fost oameni plăcuți de către 
lume, pentru că ea s-ar fi regăsit în noi. Dar pentru 
că El ne-a ales și ne-a scos din lume, prin aceea că 
ne-a umplut de slava Lui, de aceea lumea ne urăște 
[In. 15, 19, BYZ], pentru că noi suntem cu veșnicia lui 
Dumnezeu în noi, cu slava Lui, și nu cu patimile de 
rușine în noi.  

Pentru că Botezul ne-a făcut oameni noi, oa- 
meni cu ontologie nouă. Oameni plini de slava Dum- 
nezeului nostru treimic, care trăim în ritmul Împă- 
răției lui Dumnezeu. Tocmai de aceea, ritmul nostru 
de viață e unul liturgico-ascetic. Pentru că noi Îi 
slujim continuu Domnului și ne nevoim pentru mân- 
tuirea noastră. Fiecare zi e o liturghisire pentru noi. 
Căci λειτουργία [liturghia] înseamnă slujire publică37. 
Iar viețile noastre sunt slujiri vii ale lui Dumnezeu, 
pentru că atât acasă, cât și în public, noi ne punem 
în slujirea lui Dumnezeu, spre folosul tuturor oame- 
nilor.  

Însă Preotul, atunci când e hirotonit, devine 
Sfântul Disc cel rațional al acelei Dumnezeiești 
Liturghii. Pentru că Episcopul pune Sfântul Agneț pe 
palmele sale și îi spune: „Primește acest Odor și-L 
păstrează până la a doua venire a Domnului nostru 
Iisus Hristos, când are să-L ceară de la tine!”38. Și 
Preotul stă cu Sfântul Trup al Domnului în mână, 
până la înălțarea și împărțirea lui în 4 de către 
Episcop, pentru că Preotul e chemat să-i adune pe 

 
37 Cf. Friberg Greek Lexicon, 17.173, apud BW 10.  
38 Arhieraticon, ed. BOR 1993, p. 53.  
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toți oamenii în Biserică și să propovăduiască tuturor 
dreapta credință mântuitoare a Bisericii Sale.  

Căci Preotul e al tuturor și nu doar al unora. 
Tocmai de aceea, Preotul nu trebuie să fie implicat 
în politică, în ideologii filosofice, literare, culturale, 
nu trebuie să fie suporterul unei echipe sau fanul 
cuiva, pentru că nu trebuie să fie doar al unora. El 
trebuie să slujească tuturor și să îi învețe pe toți să 
nu privească lucrurile în mod fragmentar, ci holistic. 
Pentru că binele vieții veșnice la care ne cheamă 
Dumnezeu este binele tuturor, este viața în sfințenie. 
Iar dacă trăim ca oameni sfinți înaintea lui Dum- 
nezeu și a oamenilor, atunci trebuie să vrem binele 
tuturor și nu să îi antagonizăm pe oameni.   

Căci cine îi scindează pe oameni, cine îi separă, 
cine îi face să se lupte unii cu alții, nu caută pacea lui 
Dumnezeu. Pentru că pacea lui Dumnezeu, cea care 
„covârșește toată mintea [ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν]” 
[Filip. 4, 7, BYZ], cea care depășește toată înțelegerea 
noastră, ne păzește pe noi [Ibidem] în dreapta cre- 
dință. Fiindcă atunci când suntem plini de pacea Lui, 
noi nu dorim să ne mai luptăm cu cineva, ci doar să 
ne bucurăm unii cu alții, să ne bucurăm cu toți 
oamenii. Și dacă ne bucurăm și ne veselim dum- 
nezeiește, fiind în pacea lui Dumnezeu, atunci trăim 
pascal, trăim ca niște oameni înviați din morți de 
către Domnul. Și într-o astfel de împlinire interioară, 
noi suntem atenți la toată evlavia și la toată credința, 
adică la tot modul de a fi al Bisericii. Căci noi nu 
credem că Biserica lui Hristos poate fi schimbată sau 
înlocuită de cineva anume, atâta timp cât El este 
Capul Bisericii [Colos. 1, 18] și noi suntem mădularele 
Lui cele duhovnicești [I Cor. 6, 15]. 

De aceea, iubiții mei, oricât de mare ar fi boala 
noastră, boala păcatului nostru, pentru toți există 
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mântuire! El era bolnav de 38 de ani [In. 5, 5] și a fost 
mântuit de către Domnul. El l-a făcut sănătos în zi 
de sabat [In. 5, 9], pentru că sărbătoarea e pentru 
fapte bune, e pentru om, e pentru binele omului, dar 
tot El i-a spus: „Vezi [Ἴδε], sănătos te-ai făcut [ὑγιὴς 
γέγονας]! Să nu mai păcătuiești [μηκέτι ἁμάρτανε], ca 
să nu-ți fie ție ceva mai rău [ἵνα μὴ χεῖρόν τί σοι 
γένηται]!” [In. 5, 14, BYZ]. Pentru că păcatul e la 
rădăcina oricărei boli a noastre. Păcatul e moartea 
din noi. Și chiar dacă oamenii nu ne-au văzut când 
am păcătuit, noi avem păcatul în noi, pentru că avem 
consecințele lui cele rele în noi. Și consecințele lui 
cele rele sunt moartea noastră sufletească și bolile 
trupului nostru.  

Domnul ne dăruie și sănătatea sufletească și pe 
cea trupească. Dar ni le dăruie, pentru noi ca să Îi 
slujim Lui. O sănătate bună e pentru sfințenie și nu 
pentru destrăbălare! Anii tinereții sunt pentru ca noi 
să învățăm să Îi slujim lui Dumnezeu! Căci ceea ce 
învățăm în copilărie și la adolescență, acelea se con- 
stituie în temelia gnoseologică pentru toată dez- 
voltarea noastră interioară.  

Așa că Domnul ne cheamă și pe noi la vestirea 
Lui [In. 5, 15, BYZ]! Vestire a Lui care e pragmatică, 
pentru că se face prin toată viața noastră. Oriunde 
mergem și orice facem și orice spunem, noi suntem 
o vestire a Lui, chiar dacă noi vorbim despre diverse 
lucruri. Pentru că oamenii contorizează toată viața 
noastră din perspectiva că suntem oameni ai cre- 
dinței. Și tot binele pe care îl facem e bifat în dreptul 
Bisericii.  

Să fim lumini ale lui Dumnezeu tot timpul! Însă 
la modul cel mai firesc cu putință, fără să fim rigizi 
în cuvinte și gesturi. Vă doresc numai bine și multă 
sănătate și bucurie! Amin.  
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  Predică la pomenirea Sfinților Împărați 
Constantinus și Helena [2019] 

 
Iubiții mei39,  

 
Hristos a înviat!  

 
 
Și în atmosfera pascală în care trăim de 24 de 

zile, noi îi pomenim astăzi pe Sfinții Împărați cei 
Întocmai cu Apostolii [Ἱσαπόστολοι]40, pe Sfinții 
Împărați Constantinus41 și Helena42, și prin ei Îl lău- 
dăm pe Dumnezeul păcii [Θεὸς τῆς εἰρήνης] [Rom. 
15, 33; 16, 20; II Cor. 13, 11; Filip. 4, 9; I Tes. 5, 23; Evr. 
13, 20, BYZ], pe Cel care ne-a dăruit nouă pacea 
Bisericii. Căci atunci când Biserica era persecutată, 
când ea trăia clandestin, catacombal, suferea din 
toate părțile.  

Nimic nu era sigur în viața creștinilor! Toată 
lumea era împotriva ta. Puteai fi omorât oricând, din 
cauza oricărui denunț, pentru că erai în afara legii. Și 
numai când nu ai libertate religioasă, când nu ai 
libertate de mișcare și de slujire, înțelegi cât de 

 
39 Începută la 8. 26, în zi de vineri, pe 17 mai 2019. Cer 

înnorat, 14 grade, vânt de 8 km/ h.  
Predica de anul trecut e aceasta:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/05/20/predic

a-la-pomenirea-sfintilor-imparati-constantinus-si-helena-
2018/.  

40 Cf.  
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/3295/sxsaintinfo.as

px.  
41 Flavius Valerius Aurelius Constantinus Augustus, cf. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Constantine_the_Great.  
42 Flavia Iulia Helena Augusta, cf.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Helena_(empress).  
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scumpă este pacea. Dar când ești iresponsabil față de 
darurile lui Dumnezeu, când nu dai doi bani pe pace, 
pe pacea statală, pe pacea care îți dă drepturi reale, 
garantate de slujire și de propovăduire, atunci nu știi 
să te bucuri și să Îi slujești lui Dumnezeu cu inimă 
veselă, mulțumitoare.    

Și noi, astăzi, trăim din plin bucuria păcii reli- 
gioase. Trăim din plin această mare binefacere a lui 
Dumnezeu. Putem sluji și publica și propovădui 
peste tot în România și putem călători în scopuri 
religioase în țară și în străinătate. Căci Statul Român 
garantează constituțional libertatea conștiinței (art. 
19. 2), libertatea religioasă în România (art. 19, 3), 
interzice învrăjbirea religioasă (art. 19, 4) între 
români și sprijină Biserica (art. 19, 5)43. Și, printre 
multe altele, o sprijină și financiar, atât printr-un 
cuantum pentru salarizarea clerului, cât și prin aju- 
toare pentru zidirea și refacerea Bisericilor și Mă- 
năstirilor44.  

Iar cuantumul financiar pe care Statul Român, 
prin Secretariatul de Stat pentru Culte, îl acordă 
Bisericii e acesta: „Secretariatul de Stat pentru Culte 
acordă pentru salarizarea personalului clerical un 
număr de 13.88445 de contribuții pentru: 1 post de 
patriarh, 8 posturi de mitropolit, 10 posturi de arhie- 
piscop, 19 posturi de episcop, 3 posturi de episcop-
vicar patriarhal, 9 posturi de episcop-vicar, 7 posturi 
de arhiereu-vicar, 1 post de vicar administrativ 

 
43 A se vedea Constituția României:  
http://www.cdep.ro/pls/dic/site.page?id=339.  
44 Cf. Secretariatul de Stat pentru Culte, Statul și 

Cultele religioase, ed. a 2-a revizuită și adăugită, Ed. Litera, 
București, 2018, p. 11-12. A se vedea:  http://culte.gov.ro/wp-
content/uploads/2018/11/BookRO.pdf.  

45 Aceasta era situația în anul 2017, cf. Idem, p. 215.  
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patriarhal, 32 de posturi de consilier patriarhal, 5 
posturi de secretar patriarhal, 2 posturi de inspector 
general bisericesc, 20 de posturi de vicar adminis- 
trativ eparhial, 13 posturi de secretar Cancelaria 
Patriarhală, 1 post de vicar episcopal, 193 de posturi 
de consilier eparhial, 27 de posturi de secretar 
eparhial, 121 de posturi de inspector eparhial, 28 de 
posturi de exarh, 154 de posturi de protopop, 444 de 
posturi de stareț, 3 posturi de egumen, 9.366 de 
posturi clericale cu o contribuție de 65% din salariul 
de bază și 3.417 posturi clericale cu o contribuție de 
80% din salariul de bază”46. Iar acolo unde contri- 
buția de la Stat e de 80% din salariul de bază, avem 
de-a face cu parohii sărace, unde Preoții nu ar putea 
sluji, pentru că ar muri de foame.  

Iar Statul Român a alocat Bisericii, pentru sala- 
riile clericale, 187.321.196 de lei în 2010, 216.156.469 de 
lei în 201347, 392.545.015 de lei în 201748. Un cuantum 
financiar ascendent, după cum se observă. Iar restul 
salarial de 35 sau de 20%, Preoții trebuie să îl pri- 
mească din parohie.  

Însă, procentul parohial e neimpozabil, pe când 
cel de la Stat este impozabil49. Căci „Biserica plătește 
impozit la fel ca orice altă organizație a societății 
civile și beneficiază de aceleași facilități fiscale”50. 
Pentru că Preotul este un salariat al Statului Român, 
care, la vârsta de 65 de ani, va primi pensie pe măsura 
contribuției pe care a avut-o la fondul de pensii.  

Așa stând lucrurile în democrația noastră, Bise- 
rica trăiește în plină libertate de organizare și mani- 

 
46 Cf. Idem, p. 138.  
47 Idem, p. 212.  
48 Idem, p. 213.  
49 Idem, p. 104.  
50 Ibidem.  
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festare. Nu este prigonită, ci ajutată! Și dacă e aju- 
tată, ea poate vorbi despre sine cu putere.  

Însă ce facem noi cu această libertate din bel- 
șug? Care e slujirea noastră zilnică? Care e aportul 
nostru religios și faptic la binele tuturor?  

În 13 iunie 313, Sfântul Împărat Constantinus, 
dimpreună cu Împăratul Licinius51, au dat edictul de 
libertate religioasă pentru Biserică52. Căci până 
atunci fusese prigonită în mod furibund, cu multă 
cruzime. Prin legile din 3 martie și 3 iulie 321, Sfântul 
Constantinus impune respectarea duminicii ca zi de 
odihnă în Imperiul Roman53. Convoacă Sinodul I 
Ecumenic de la Nicea [Νίκαια], care a avut loc în 
lunile mai-august 325, și care a fost prezidat de 
Sfântul Osius de Córdoba54. Însă tocmai în anul 337, 
cu puțin timp înainte de a adormi, devine cate- 
humen și adoarme pe 22 mai 337, la vârsta de 65 de 
ani55, de praznicul Cincizecimii56. Sfânta Împă- 
răteasă Helena, mama sa, adormise în 33057, după ce 
descoperise Sfânta Cruce a Domnului în 32658. După 

 
51 Gaius Valerius Licinianus Licinius Augustus, cf. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Licinius.  
52 Cf.  
http://web.archive.org/web/20130219081254/http:/ww

w.fourthcentury.com:80/works-of-constantine/.  
53 Ibidem.  
54 Cf.  
https://en.wikipedia.org/wiki/First_Council_of_Nica

ea și https://en.wikipedia.org/wiki/Hosius_of_Corduba.  
55 Cf.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Constantine_the_Great  
56 Cf.  
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/3295/sxsaintinfo.as

px.  
57 Cf.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Helena_(empress).  
58 Cf.  
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ce descoperise „arma cea prea tare [ὅπλον κρα- 
ταιότατον]”59 a creștinilor, prin care noi îi biruim pe 
vrăjmașii mântuirii noastre.   

Căci de aceea ne închinăm adesea: pentru ca să 
ne umplem de puterea cea prea mare a lui Dum- 
nezeu împotriva tuturor ispitelor. Și ori de câte ori 
ne închinăm, noi simțim slava lui Dumnezeu în noi 
înșine, pentru că semnul Sfintei și de viață făcătoarei 
Cruci a Domnului e semn duhovnicesc, e semn prea 
mare, e semnul mântuirii noastre pentru noi. Fiindcă 
prin el noi mărturisim că Domnul și Mântuitorul 
nostru este Iisus Hristos, Cel deoființă cu Tatăl și cu 
Duhul Sfânt, și că viața noastră creștină este o viață 
ascetică, e o viață de continuă luptă cu patimile din 
noi înșine și cu demonii. „Că[ci] lupta noastră nu este 
împotriva sângelui și a trupului [Ὅτι οὐκ ἔστιν ἡμῖν ἡ 
πάλη πρὸς αἷμα καὶ σάρκα], ci împotriva începăto- 
riilor [ἀλλὰ πρὸς τὰς ἀρχάς], împotriva stăpâniilor 
[πρὸς τὰς ἐξουσίας], împotriva stăpânitorilor întune- 
ricului veacului acestuia [πρὸς τοὺς κοσμοκράτορας 
τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου], împotriva celor 
duhovnicești ai răutății [care sunt] în cele cerești 
[πρὸς τὰ πνευματικὰ τῆς πονηρίας ἐν τοῖς ἐπουρα- 
νίοις]” [Efes. 6, 12, BYZ].  

Și vedem că Sfântul Pavlos îi numește pe 
demoni „cei duhovnicești ai răutății”: pentru că sunt 
duhuri, dar sunt plini de răutate. Nu sunt du- 
hovnicești în sensul că sunt plini de slava lui Dum- 
nezeu, ci sunt duhovnicești pentru că sunt duhuri, 
pentru că sunt spirituali. Și prin „cele cerești”, 

 
http://www.awakentoprayer.org/Discovery_of__Cros

s.html și  
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/3295/sxsaintinfo.as

px.  
59 Cf. http://glt.goarch.org/texts/May/May21.html.  
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Sfântul Pavlos, aici, nu indică Împărăția lui Dum- 
nezeu, ci văzduhul sau cerul de deasupra noastră. 
Căci demonii stau în văzduh și se luptă cu noi. Se 
luptă cu noi în mod nevăzut, dar, uneori, și văzut, și 
într-un mod simțit de către noi. Iar „elementele 
constante ale acestui război [interior, la care ape- 
lează demonii,] sunt răutatea, viclenia și violența, 
duplicitatea și minciuna, amăgirea și nălucirea, 
ascunderea și retragerea, falsa profeție”60. Pentru că, 
pe toate căile, demonii vor să ne tulbure, să ne ră- 
cească dragostea de Dumnezeu, să ne strice evlavia 
noastră, să ne îndepărteze de El.  

Așa că libertatea socială, garantată de stat, are 
nevoie și de libertatea duhovnicească. Pentru liberta- 
tea noastră interioară însă, pentru libertatea du- 
hovnicească, trebuie să luptăm neîncetat, pentru că 
sufletul nostru este terenul de luptă cu demonii. 
Acolo, în adâncul nostru, se dă adevărata luptă 
pentru libertate! Și cine e liber duhovnicește, e liber 
împreună cu Dumnezeu. Pentru că El ne umple de 
pacea Lui „și păcii Sale nu este hotar [καὶ τῆς εἰρήνης 
Αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ὅριον]” [Is. 9, 6, LXX].  

– Și de ce nu are hotar pacea Lui?  
– Pentru că putem crește la nesfârșit în liberta- 

tea duhovnicească, adică în relația noastră cu El. Și 
cum relația noastră cu Dumnezeu este interioară, de 
aceea putem fi oriunde liberi interior, chiar dacă 
suntem închiși pe nedrept sau ostracizați de către un 
regim politic dictatorial. Tocmai de aceea, în timpul 
regimului comunist din România, creștinii ortodocși 
au trăit interior ca niște oameni liberi, chiar dacă 
Biserica și viața religioasă au fost minimalizate con- 

 
60 Cf.  
https://doxologia.ro/cuvinte-duhovnicesti/tehnici-

strategii-demonice.  
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stant la nivel statal. „Conform Institutului de Inves- 
tigare a Crimelor Comunismului in România...în 
România au existat 44 de penitenciare principale și 
72 de lagăre de muncă forțată destinate deținuților 
politici în care au pătimit peste 3 milioane de români 
dintre care 800.000 de oameni au murit”61. Dar și cei 
care nu au ajuns în închisoare sau au ieșit din în- 
chisoare la un moment dat, au trebuit să se lupte 
interior pentru libertatea lor duhovnicească. Pentru 
că ideologia atee milita pentru o lume fără Dum- 
nezeu, pentru o lume desacralizată.  

Prezentul ne pune în fața diversității religioase, 
dar și a indiferentismului religios. Avem mulți orto- 
docși nepracticanți sau care nu merg în mod regulat 
la Biserică.  

– Și de ce nu merg?  
– Pentru că nu au conștientizat faptul că sufle- 

tul nostru are nevoie de hrană, după cum are nevoie 
și trupul nostru. Cei care nu și-au dat seama că 
sufletul lor trebuie să fie hrănit duhovnicește la Bise- 
rică sunt ca cei care nu știu că sufletul lor are nevoie 
de cunoaștere, adică de Școală și de cărți. Dar dacă 
te-ai trezit sufletește, dacă ai conștientizat că ai 
suflet și ai început să conștientizezi rolul Școlii și al 
educației constante, pentru toată viața, pasul urmă- 
tor este acela de a înțelege că sufletul are nevoie și de 
cunoaștere duhovnicească. Pentru că sufletul nostru 
are nevoia să fie informat și educat, să aibă o tot mai 
mare experiență de viață, dar și zidit duhovnicește, 
curățit, luminat, desăvârșit prin viața Bisericii.  

 
61 Cf.  
https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/tem

nitele-si-inchisorile-comuniste-din-romania-cateva-
referinte-despre-numarul-lor-activitatea-volumul-de-
incarcerare-capacitatea-si-dispunerea-lor-geografica.  
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Pentru că omul care începe să se cunoască pe 
sine și lumea din jurul lui, are nevoie să Îl cunoască 
pe Dumnezeu, pe Ziditorul a toate, pentru ca să afle 
de la El scopul său pe această lume.  

Și de unde poți afla lucruri, dacă nu din cărți? 
Iar dacă acestea, cărțile, ne furnizează o întreagă 
experiență a lumii, atunci trebuie să citim constant, 
pentru ca să ne îmbogățim constant experiența noas- 
tră de viață.  

De aceea, bibliotecile, librăriile, arhivele dispar 
nu pentru că „nu mai avem nevoie” de ele, ci pentru 
că alegem să trăim în indiferență față de nevoile 
noastre sufletești și duhovnicești. Alegem să trăim 
doar trupește, periferic, și asta în detrimentul nostru. 

Așadar, iubiții mei, puterea politică care mini- 
malizează Biserica și Școala, care nu are iubire de 
neam și de valorile perene ale națiunii e falimen- 
tară!  Pentru că clasa politică a unei națiuni trebuie 
să trudească pentru binele real al națiunii, pentru 
ceea ce o duce înainte. Dar nu putem merge mai 
înainte dacă nu suntem noi înșine, dacă nu suntem 
în relație cu trecutul, cu tradiția și cu experiența 
noastră de viață.    

În cadrul Uniunii Europene, prezența legisla- 
tivă a României62 atrage după ea și prezența noastră, 
a cetățenilor. Ca cetățeni europeni avem drepturi63, 
dar și îndatoriri, așa după cum avem și ca cetățeni ai 
României. Tocmai de aceea, dreptul de vot64 e un 

 
62 A se vedea: https://ec.europa.eu/romania/about-

us/romania_in_eu_ro.  
63 Idem:  
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/1

45/cetatenii-uniunii-si-drepturile-lor.  
64 Idem: https://www.constitutiaromaniei.ro/art-36-

dreptul-de-vot/.  
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drept al libertății, care trebuie folosit cu discernă- 
mânt.  

Iar eu, de la 18 ani, n-am lipsit de la nicio votare, 
pentru că cred în puterea votului meu. Nu sunt 
adeptul protestelor – pentru că eu consider că ele 
sunt legitime doar în caz de injustiție flagrantă –, ci 
sunt adeptul alegerii determinante, hotărâtoare, al 
alegerii prin vot. Dacă am ceva de spus, spun prin 
votul meu și, odată exprimat votul, s-a încheiat ex- 
primarea mea politică. Pentru că, după votare, po- 
litica e problema politicienilor și nu a mea, a cetă- 
țeanului de rând. Ci eu, cetățeanul de rând, care nu 
pot lua decizii politice, trebuie să îmi văd de meseria 
sau de vocația mea, pentru că asta mă duce înainte și 
pe mine, dar și familia și țara mea.  

Vorbăria multă, pătimașă pe teme politice, 
când nu poți face nimic concret, e precum comen- 
tarea meciului de fotbal în fața televizorului: te oftici 
degeaba, pierzi timpul, iar alții câștigă bani serioși.  

De aceea, dacă vrem să fim cetățeni res- 
ponsabili, trebuie să facem politică la vot, votând pe 
cine trebuie și nu lamentându-ne înainte și după 
scrutin. Votul e secret, alegem pe cine considerăm 
noi că ne reprezintă și gata! Pentru că așa este 
normal și eficient. Iar cei care fac politică trebuie să 
managerieze în mod onest votul nostru, pentru că 
aceasta e menirea lor.  

Sfinții Împărați Constantinus și Helena au 
mizat pe Biserică, pe modul de a fi al Bisericii și, 
crezând în Dumnezeu, au creștinat lumea păgână 
aidoma Sfinților Apostoli. De aceea sunt Întocmai cu 
Sfinții Apostoli: pentru că și-au folosit puterea lor 
politică pentru a consolida și extinde Biserica în 
cadrul Imperiului Roman. În cazul lor, avem de-a 
face cu politicieni ai Împărăției lui Dumnezeu. Cu 
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oameni care au pledat pentru viața creștină, pentru 
binele și mântuirea oamenilor. Și au pledat energic 
pentru Biserică, când Biserica era la periferia socie- 
tății, iar lumea romană era majoritar păgână. Dar, 
punând în centrul Imperiului Biserica lui Dum- 
nezeu,  cei doi Sfinți Împărați astăzi pomeniți, fiu și 
mamă, ne arată că familia unui politician trebuie să 
trăiască în Biserică, pentru ca să exprime valorile 
Bisericii. Căci politicianul, așa după cum are o națio- 
nalitate și o limbă, trebuie să aibă și o educație, o 
cultură și o credință anume. Și el trebuie să se 
exprime public potrivit acestor date personale esen- 
țiale.  

Vă doresc multă sănătate și bucurie, putere de 
muncă și înțelepciune în tot ceea ce faceți! Dum- 
nezeu să ne întărească pe toți și să ne lumineze spre 
a face voia Lui! Amin.  
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Predică la Duminica a V-a după Paști 
[2019] 

 
Iubiții mei65,  

 
Hristos a înviat!  

 
 
Și Dumnezeul nostru, Cel înviat a treia zi din 

morți, S-a revelat pe Sine Sfintei Mucenice Fotini 
[Φωτεινὴ], Cea întocmai cu Apostolii66, adică femeii 
samaritise67 din cetatea Sihar [Συχάρ] [In. 4, 5, BYZ], 
și i-a spus: „Eu sunt [Ἐγώ εἰμι], Cel care îți vorbesc 
ție [ὁ λαλῶν σοι]!” [In. 4, 26, BYZ]. Pentru că El i-a 
confirmat acestei femei, într-o discuție de taină, că 
este Messias [Μεσσίας] sau Hristos [Χριστός] [In. 4, 
25, BYZ]. Că este Dumnezeul Cel veșnic, Care pentru 
noi și pentru mântuirea noastră S-a întrupat și a 
locuit împreună cu noi.  

Însă ceea ce Domnul a făcut cu Sfânta Fotini, 
face cu fiecare dintre noi. Pentru că și nouă ne 
vorbește Dumnezeu în taină, prin slava Lui. Ne 
vorbește în adâncul inimii noastre, făcându-ne să 
conștientizăm glasul Său. Căci El ni Se descoperă 
nouă pe fiecare zi și ne învață cele despre Sine. Ne 
învață cum este El și cum lucrează El în mijlocul 
lumii și cum susține El lumea toată întru existență și 
cum toate ascultă de El. Pentru că El este din veci și 

 
65 Începută la 7. 24, în zi de vineri, pe 24 mai 2019. Cer 

parțial noros, 14 grade, vânt de 16 km/ h.  
66 Pomenită pe 26 februarie, cf.  
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/2245/sxsaintinfo.as

px și http://glt.goarch.org/texts/Feb/Feb26.html.  
67 De la N. ἡ Σαμαρεῖτις, cf. In. 4, 9, BYZ.  
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pentru veci, El e singurul existent cu adevărat, pe 
când noi toți suntem creația Lui.  

Și câți auzim glasul Său și ne plecăm Lui, înțe- 
legem că toate ale lui Dumnezeu sunt mai presus de 
înțelegerea noastră. Căci, chiar dacă, prin luminarea 
Lui, înțelegem anumite lucruri despre noi înșine și 
despre istoria trecută și recentă a lumii, în adânci- 
mea lucrurilor noi nu putem pătrunde la modul 
absolut. Pentru că bogăția de viață a lui Dumnezeu 
depășește orice înțelegere a noastră. Dar noi trăim și 
înțelegem toate prin slava lui Dumnezeu, care e viața 
și luminarea noastră cea veșnică.  

De aceea, cearta cu Dumnezeu este cearta cu 
izvorul vieții noastre. E o ceartă sinucigașă. Și această 
ceartă vădește modul pueril, copilăresc în care omul 
privește lucrurile. Căci copilul crede că poate să tră- 
iască fără mama lui, dacă se supără pe ea la un 
moment dat, pentru că nu i-a făcut nu știu ce lucru 
anume. Dar această credință a lui e sinucigașă. Pen- 
tru că, fără mama lui, el moare de foame și poate să 
pățească numai lucruri rele. La fel și noi, cei care 
credem că „putem trăi” fără Dumnezeu, trăim de fapt 
o pseudo-viață, o viață falsă, parazitară, care nu are 
nicio împlinire reală, veșnică. Pentru că împlinirea 
oricărui om este Dumnezeu, Cel care este izvorul 
vieții noastre.  

Iar Dumnezeul nostru este Duh [Πνεῦμα] [In. 
4, 24, BYZ], este duhovnicesc și nu material. Însă, de 
fapt, El e mai presus de orice creație a Sa, pentru că 
și Îngerii sunt duhuri. Dar cei duhovnicești, cei spi- 
rituali, adică Îngerii, sunt creația lui Dumnezeu, pe 
când Dumnezeu are existența prin Sine Însuși, fiind 
din veci și pentru veci. Și dacă El este Duh, noi 
trebuie să I ne închinăm Lui, Tatălui, în Duh și în 
Adevăr [Ibidem], adică în Duhul Sfânt și în Fiul Său. 
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Pentru că închinarea cea adevărată este închinarea 
în fața Dumnezeului Celui treimic, în fața Tatălui și 
a Fiului și a Sfântului Duh, a Dumnezeului Celui 
veșnic viu. Iar închinarea cea adevărată ne face și pe 
noi duhovnicești, adică ne umple de slava Lui, a 
Dumnezeului Celui veșnic viu.  

Tot cultul Bisericii este închinarea cea adevăra- 
tă adusă lui Dumnezeu. De aceea, noi, la Biserică și 
acasă și peste tot ne închinăm lui Dumnezeu în mod 
duhovnicesc, pentru că Îi slujim Lui în slava Sa cea 
veșnică. Căci și citirile scripturale și cântările bise- 
ricești și rugăciunile și închinările și metaniile sunt 
închinarea pe care noi I-o aducem lui Dumnezeu. Și, 
prin tot cultul Bisericii, noi respirăm și ne bucurăm 
zilnic, pentru că el este atmosfera liturgică a vieții 
noastre. Și această continuă slujire a Bisericii ne fe- 
rește de multe ispite, în principal de lene, de vorbirea 
deșartă și de desfrânare. Pentru că ne pune în starea 
de rugăciune, de cântare, de asceză, de efort con- 
tinuu.  

De aceea, slujirea lui Dumnezeu este mâncarea 
noastră duhovnicească. Mâncarea zilnică a sufletului 
nostru. Pentru că despre ea ne-a vorbit Domnul 
atunci când a afirmat: „Mâncarea Mea este ca să fac 
voia Celui care M-a trimis pe Mine [Ἐμὸν βρῶμά 
ἐστιν ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός Με] și să 
săvârșesc lucrul Lui [καὶ τελειώσω Αὐτοῦ τὸ ἔργον]” 
[In. 4, 34, BYZ].  

Însă de unde să știm voia Lui, dacă nu din cultul 
și din viața Bisericii? Înainte ca să lucrăm cele du- 
hovnicești, trebuie să învățăm care sunt cele du- 
hovnicești și cum trebuie slujite ele. Pentru că, dacă 
ne-am nevoi zilnic cu virtuțile cele duhovnicești, am 
ști să Îi slujim lui Dumnezeu. Dar, când nu avem în 
noi virtuțile Lui și cunoașterea Lui, adică evlavia pe 
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care trebuie s-o trăim în fața lui Dumnezeu, nici slu- 
jirea noastră liturgică nu răsare din noi ca soarele.  

Pentru că, iubiții mei, cine trăiește cu Dum- 
nezeu, acela știe și să-I slujească Lui! Pentru că 
slujirea liturgică nu are nimic de-a face cu rigiditatea, 
cu automatismul, ci cu libertatea duhovnicească și 
cu experiența continuă a prezenței lui Dumnezeu cu 
noi, la Slujbe. Căci noi nu slujim la pereți, ci Dumne- 
zeului Celui viu, Care e cu noi la Slujbe! Și simțindu-
L pe Dumnezeu cu noi, dimpreună cu toți Sfinții și 
Îngerii Lui, noi ne bucurăm împreună cu toți mem- 
brii Împărăției lui Dumnezeu. Căci ei sunt cu noi și, 
împreună cu ei, noi Îi slujim lui Dumnezeu și I ne 
închinăm Lui.  

De aceea, închinarea adusă lui Dumnezeu nu 
este limitativă, pentru că orice Slujbă adusă lui 
Dumnezeu se deschide spre universalitate. Slujba 
din orice Biserică își asumă întreaga lume, întreaga 
creație, și la ea participă întreaga Împărăție a lui 
Dumnezeu. Tocmai de aceea, cel care predică într-o 
Biserică a lui Dumnezeu, într-un Locaș al Său, 
trebuie să predice cu conștiința că predică pentru 
întreaga Biserică. Fiindcă predica lui, dacă e predica 
Bisericii și este cu totul în adevărul Bisericii, e o 
predică pentru întreaga Biserică, după cum Slujba 
Bisericii e pentru întreaga Biserică, pentru că e o ru- 
găciune pentru întreaga lume.  

Așa stând lucrurile, orice mergere a noastră la 
Biserică e o întâlnire cu întreaga lume, pentru că e o 
rugăciune pentru întreaga lume. Și când noi ne asu- 
măm întreaga lume în rugăciunea noastră, mărtu- 
risim faptul că noi dorim să ne mântuim dimpreună 
cu întreaga lume. Căci Dumnezeu dorește ca toți să 
fim una [In. 17, 11, 21, BYZ], ca toți să fim una în 
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Biserica Lui, prin slava Sa, și să ne sfințim cu toții 
întru adevărul lui Dumnezeu [In. 17, 7, BYZ].  

Pentru că adevărul lui Dumnezeu ne unifică 
interior și ne unește pe unii cu alții. Adevărul lui 
Dumnezeu ne sfințește, pentru că ne face asemenea 
Lui. Ne face să iubim voia Lui și să trăim după voia 
Lui. Iar dacă cuvântul lui Dumnezeu e adevărul 
[Ibidem], adevărul care ne sfințește pe noi, atunci 
trebuie să traducem cuvintele lui Dumnezeu cu 
multă evlavie și cu multă sinceritate și responsa- 
bilitate, pentru că de traducerea noastră depinde 
mărturisirea adevărului lui Dumnezeu.  

Și oamenii credincioși trebuie să cunoască cum 
arată adevărul Scripturii și al Sfinților Părinți, cum 
vorbește de fapt Dumnezeu și cum vorbesc Sfinții 
Lui, pentru ca să învețe vorbirea smerită de la Dum- 
nezeu și de la Sfinții Lui. Căci oamenii duhovnicești 
au învățat să vorbească duhovnicește de la Dum- 
nezeu, de la Cel care vorbește într-un mod propriu, 
într-un mod aparte, când mai umbros, când mai 
explicit, dar întotdeauna atent și smerit.  

Și când Dumnezeu ne vorbește, El ne vorbește 
în cuvinte pline de har. Căci cuvintele Lui sunt pline 
de apă vie [In. 4, 10, BYZ]. De apa slavei Sale. Și slava 
Lui, în noi, se face „izvor de apă izvorând întru viață 
veșnică [πηγὴ ὕδατος ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον]” 
[In. 4, 14, BYZ]. Pentru că izvorul harului se revarsă 
din noi și altora, se revarsă și pentru alții, pentru că 
devenim apă potabilă, duhovnicească, teologică pen- 
tru întreaga lume.  

Cărțile Bisericii sunt izvoare de ape vii pentru 
sufletele și trupurile noastre. Slujbele Bisericii sunt 
revărsări imense de apă vie în istoria lumii. Sfintele 
Icoane sunt țâșniri neîntrerupte de apă vie în viața 
noastră. Sfintele Moaște sunt fluvii de har și de vin- 
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decare pentru noi toți. Dar dacă confundăm Biserica 
cu pseudo-bisericile, atunci nu vom găsi har, ci 
boală, rătăcire, moarte veșnică. Pentru că ele, falsele 
biserici, sunt o caricaturizare a Bisericii lui Dumne- 
zeu și a vieții ei divino-umane, pentru că sunt creații 
umane care vor „să înlocuiască” viața cu Dumnezeu 
a Bisericii.  

Trăind în Biserica lui Dumnezeu și citind Sfin- 
tele Cărți ale Bisericii, de dinainte și de după 
întruparea Domnului, am găsit în ele, într-un mod 
copleșitor, același mod de a vedea lucrurile. Găsim în 
ele o unitate extraordinară de revelație și de slujire 
duhovnicească. Fie că e vorba de o profeție din ve- 
chime sau una mai recentă, fie că e vorba de cartea 
unui Sfânt Profet sau a unui Sfânt Cuvios, mărtu- 
risirea teologică e organică, e aceeași. De parcă nu ar 
fi trecut niciun an sau niciun secol între ele.  

De aceea, în cărțile mele de teologie dogmatică 
eu privesc cu multă atenție orice revelare a lui Dum- 
nezeu în Sfinții Săi, pentru că orice amănunt revela- 
țional este o parte din icoana teologică a lui Dum- 
nezeu. Orice amănunt pe care Dumnezeu ni-l spune 
despre Sine e o parte din adevărul Său sau din icoana 
Sa spre care noi trebuie să privim. Și icoana cea plină 
de adevăr a lui Dumnezeu e paradoxală, pentru că, 
în aparență, cuprinde lucruri care par „antagonice”. 
Însă Dumnezeu nu ni le-a revelat pentru ca ele să se 
bată cap în cap, ci pentru ca noi să le armonizăm, să 
înțelegem împreună, în mod paradoxal, toate aceste 
mărturii despre Sine Însuși.  

De aceea, iubiții mei, lucrurile care ne depășesc, 
cele pe care noi nu le înțelegem, nu sunt împotriva 
noastră, ci pentru noi! Pentru că ele sunt gândite și 
create de Dumnezeu, de Cel care ne întrece orice 
înțelegere. Ispitele, necazurile, catastrofele pe care le 
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trăim cu toții sunt raționale, sunt cu logică, nu fără 
nicio logică. Căci noi trăim în lumea lui Dumnezeu, 
a Celui plin de rațiune și mai presus de orice rațiune, 
și Care le-a făcut pe toate cu un rost al lor. Dacă noi 
nu înțelegem rostul morții cuiva, rostul durerii noas- 
tre de cap, rostul unei anume boli în viața noastră, 
nu înseamnă că ele nu există. Iar a ne lupta cu 
Dumnezeu, pentru că noi nu înțelegem rostul anu- 
mitor lucruri din viața noastră și din istorie, când El 
le-a făcut pe toate foarte bune [Fac. 1, 31, LXX], 
înseamnă a ne purta copilărește față de El. Pentru că 
adevărata atitudine existențială e aceea de a ne lăsa 
luminați de El, călăuziți de El spre înțelegere.  

Ce fac eu, spre exemplu, când nu înțeleg un 
lucru anume în teologie și în istoria Bisericii? Nu 
încerc să îi dau o explicație fantezistă, ci îl las 
deoparte. Mă ocup de alt subiect, de altă realitate, pe 
care o pot înțelege întrucâtva. Și nu îmi fac niciodată 
obsesii din ceea ce nu înțeleg, pentru că obsesiile te 
blochează, te opresc din munca de cercetare teolo- 
gică. Și am observat că după o lună, un an, mai mulți 
ani, Dumnezeu mă luminează asupra unor probleme 
pe care le-am întâlnit în trecut. Și a căror înțelegere 
nu o aveam. Mă luminează deodată și le înțeleg, cu 
harul Său, imediat, fără să îmi fi bătut capul cu ele 
zile la rând.  

De aceea, cei care se grăbesc în cunoaștere, care 
forțează lucrurile, ajung să se îmbete cu false „ade- 
văruri”. Pentru că adevărurile lui Dumnezeu se 
înțeleg pe măsură ce creștem în slujirea și în asculta- 
rea Lui. Iar adevărurile lui Dumnezeu nu sunt anta- 
gonice! Dacă, în mintea noastră, unele afirmații ale 
lui Dumnezeu par „să se contrazică” cu altele, e semn 
că nu ne-am smerit mintea în fața adevărurilor lui 
Dumnezeu. În fața afirmațiilor Lui despre Sine În- 
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suși. Căci adevărurile lui Dumnezeu au nevoie de 
credința, dar și de smerenia noastră în fața Lui, 
pentru ca să le înțelegem în mod paradoxal și nu 
antagonic. Pentru că profunzimea unică a vieții lui 
Dumnezeu, ce depășește orice înțelegere a noastră, 
este aceea care îi face, pe cei neevlavioși, să găsească 
„erori” în afirmațiile lui Dumnezeu. Când, de fapt, în 
afirmațiile Lui nu e nicio eroare, pentru că cuvântul 
Său este adevărul.  

Să iubim tot adevărul lui Dumnezeu! Să iubim 
toată slujirea și viața Bisericii! Să îi iubim pe toți 
Sfinții Lui și să învățăm necontenit de la ei! Și să 
apreciem orice bine care se face spre folosul tuturor!  

Eu voi vota azi, dimpreună cu soția mea, și vă 
rog și pe dumneavoastră să votați! Pentru binele 
României și al Europei. Pentru binele nostru comun. 
Pentru că binele ni-l facem împreună, călăuziți de 
Dumnezeu tot timpul. Amin!  
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Predică la Duminica a VI-a după Paști 
[2019] 

 
Iubiții mei68, 

 
 
grijile și fricile deșarte sunt cei mai mari duș- 

mani ai liniștii noastre și ai muncii noastre. Pentru 
că grija de multe și fricile de tot felul ne țin pe loc și 
ne tulbură, când noi puteam să facem multe lucruri 
bune în acest timp. De aceea, dacă învățăm să nu ne 
tulburăm nici de griji și nici de fricile de tot felul, 
învățăm să fim eficienți, dar și liniștiți.  

– Însă cum învățăm netulburarea interioară?  
– Lăsând toată viața noastră în mâna lui Dum- 

nezeu! Și această lăsare în voia lui Dumnezeu 
înseamnă ca în orice clipă să stăm în liniște in- 
terioară, fără agitație, fără grijă, fără frică, fără tulbu- 
rare, încredințați fiind de faptul că pe toate le orân- 
duiește Dumnezeu. Și ceea ce decide Dumnezeu e 
cel mai bun lucru pentru noi. Căci dacă ne gândim 
doar la ceea ce trebuie să facem acum, în clipa de 
față, ne scoatem de sub presiunea grijilor și a fricilor 
de tot felul. Și dacă ne încredem în El, în mila Lui față 
de noi, tot ceea ce facem, facem cu ajutorul Său, lu- 
minați fiind de El.  

– Dar ce înseamnă grijă? 
– Tot ceea ce înseamnă grijă pentru fiecare om 

în parte: trebuie să ne ducem undeva, trebuie să 
luăm ceva, trebuie să plătim ceva, trebuie să termi- 
năm ceva la timp. Grijile sunt reale, nu imaginare, 
dar nu le putem face pe toate deodată. Tocmai de 

 
68 Începută la 11. 20, în zi de miercuri, pe 29 mai 2019. 

Zi cu mult soare, 22 grade, vânt de 6 km/ h.  
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aceea, grijile trebuie rezolvate pe rând și, ca să le 
rezolvi pe rând, trebuie să te gândești numai la una, 
la cea pe care trebuie să o rezolvi, nu la toate deo- 
dată.  

Fricile deșarte însă pot fi reale, dar și imaginare. 
Ne poate fi frică de reacția unora sau a altora la o 
declarație sau la o faptă a noastră. Ne poate fi frică 
de boală, de sărăcie, de moarte, de demoni, de in- 
succes. Fricile pot deveni obsesii clinice. Fricile ne 
pot scoate din familia, din anturajul nostru, din loca- 
litatea unde trăim și ne pot face rătăcitori, oameni cu 
mințile tulburate. Pentru că frica, în sine, e o mani- 
festare a egoismului.  

Și când ne e frică de un insucces, când ne 
obsedează insuccesul, ne e frică de fapt de stricarea 
reputației noastre. De ceea ce credem noi că repre- 
zentăm pentru alții. Însă, mai înainte de insucces, 
noi ar trebui să ne gândim la sănătatea noastră. 
Pentru că demonii, care ne agită interior, ba prin 
frici, ba prin griji, atentează la aceste lucruri funda- 
mentale pentru noi: la sănătatea, timpul și mântui- 
rea noastră.   

Dacă ne pierdem sănătatea, atunci nu mai pu- 
tem lucra eficient în starea de boală. Iar dacă ne 
pierdem timpul cu visări ale fricilor și ale grijilor 
deșarte, timpul nostru nu ni-l mai dă nimeni înapoi. 
De aceea, sănătatea și timpul, cele care ne ajută să ne 
mântuim, sunt războite interior de fricile și de grijile 
deșarte cu care ne agasează demonii.  

Pentru că, ipotetic, ni se pot întâmpla toate 
relele de pe lume. Și cu aceste posibile jonglează și 
demonii. Dar, în mod practic, noi trăim și pătimim 
doar ceea ce îngăduie Dumnezeu să se petreacă cu 
noi. Și când voia lui Dumnezeu cu noi este într-un 
anume fel, pe care noi nu îl înțelegem, nu trebuie să 
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ne războim cu El, ci trebuie să cerem luminarea Lui. 
Pentru că El ne va arăta, dacă noi ne smerim sufletul 
nostru, pentru ce s-a întâmplat un anume lucru cu 
noi sau pentru ce El a îngăduit ca noi să suferim într-
un anume fel.  

Și numai așa putem înțelege cuvintele Domnu- 
lui din Evanghelia de azi [In. 9, 1-38], când El le-a 
spus Sfinților Săi Apostoli: „Nici acesta [nu] a 
păcătuit, nici părinții lui; ci [s-a născut orb] ca să se 
arate lucrurile lui Dumnezeu în el [ἵνα φανερωθῇ τὰ 
ἔργα τοῦ Θεοῦ ἐν αὐτῷ]” [In. 9, 3, BYZ]. Pentru că El 
îngăduie anumite malformații, anumite boli, anu- 
mite ispite în viața noastră, tocmai pentru ca noi să 
arătăm în mod practic, prin răbdarea lor, prin depă- 
șirea lor, că ele nu sunt de netrecut. Că noi le putem 
depăși interior, cu harul Său. Și când le biruim inte- 
rior, noi arătăm că le-am biruit împreună cu Dum- 
nezeu, ajutați fiind de către El.  

Cineva ar putea spune că Dumnezeu l-a lăsat pe 
orbul din naștere în situația lui nefericită, tocmai 
pentru ca, mai apoi, să Își arate puterea Lui în el. 
Pentru ca Domnul să facă o minune cu tot dina- 
dinsul. Însă omul s-a născut orb nu din cauza lui 
Dumnezeu, ci din cauza nașterii lui din părinții săi, 
căci părinții conlucrează cu Dumnezeu la nașterea 
copilului! Defectul său congenital era de natură 
somatică. Iar Dumnezeu a venit, ca Făcătorul omului 
și al întregii creații, și i-a dat vedere celui orb din 
naștere [In. 9, 7]. Pentru că numai El, Cel care ne-a 
dăruit viața și existența pe acest pământ, ne poate da 
și vindecare și sănătate.  

Însă, într-o perspectivă duhovnicească, înțele- 
gem de aici că nu e de ajuns să avem ochi, ci trebuie 
să și vedem duhovnicește. Căci poți vedea cu ochii, 
poți înțelege cu mintea anumite lucruri, te poți 
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îndrăgosti de multe lucruri și de mulți oameni din 
lumea aceasta și, cu toate acestea, să nu Îl cunoști și 
nici să nu-L iubești pe Dumnezeu, pe Cel care te-a 
creat pe tine.  

– Și cum de se poate întâmpla una ca asta, ca să 
iubim creatura în locul Creatorului?  

– Pentru că rămânem la ceea ce vedem cu ochii 
trupești, fără a ne ridica vreodată la vederea duhov- 
nicească. Căci cine vede prin credință și prin har, 
vede duhovnicește și numai acela Îl cunoaște și Îl 
iubește pe Dumnezeu. Dar cel care se îndrăgostește 
de suprafața lucrurilor și a oamenilor, rămâne capti- 
vul iubirii pătimașe pentru lucruri și oameni, fără să 
guste vreodată din cunoașterea sfântă a lui Dum- 
nezeu și din revelarea Lui cea dumnezeiască. Însă cel 
care crede întru El și e luminat de El și condus mereu 
spre cunoașterea și vederea Lui, acela s-a înălțat la 
vederea duhovnicească și nu mai e pătimaș pentru 
lumea aceasta, pentru că trăiește în ritmul Împărăției 
lui Dumnezeu.  

Orbul din naștere avea ochii bolnavi, acei ochi 
care sunt, în esența lor, pământ. Tocmai de aceea, 
Domnul „a scuipat jos și a făcut tină din scuipat, și a 
uns [cu] tină peste ochii orbului” [In. 9, 6, BYZ]. Dar 
în tina făcută de El, Domnul a revărsat slava Lui și 
aceasta, slava Lui, i-a vindecat ochii. Pentru că, 
astfel, sufletul său a putut să vadă prin ochii vinde- 
cați de către Domnul și să creadă în Cel care l-a 
vindecat pe el [In. 9, 33]. Și nu numai să creadă în El, 
ci și să Îl mărturisească pe El [In. 9, 16, 17, 25, 30-33] 
înaintea celor care doreau ca să tăgăduiască, să nege 
această minune [In. 9, 16, 24, 34].  

Iudeii doreau ca Hristos să fie declarat „păcă- 
tos” și minunea să fie pusă pe seama lui Dumnezeu. 
Pentru că ei nu credeau că Hristos este Dumnezeu. 
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De aceea i-au spus celui vindecat: „Dă slavă lui 
Dumnezeu; noi știm că Omul acesta este păcătos!” 
[In. 9, 24, BYZ]. Însă cel vindecat n-a fost de acord cu 
ei, pentru că „Dumnezeu nu-i ascultă pe păcătoși” 
[In. 9, 31, BYZ] și nici nu face minuni prin cei pă- 
cătoși. Dar, „dacă cineva are să fie temător-de-
Dumnezeu și are să facă voia Lui, pe acela îl ascultă” 
[Ibidem]. Căci cel vindecat Îl considera pe Domnul 
un Profet [In. 9, 17, BYZ].  

Însă Domnul, când a auzit că l-au exclus din 
sinagogă [In. 9, 35], tocmai pentru că L-a mărturisit 
pe El și realitatea minunii Sale, i S-a arătat lui și i-a 
spus că El este Fiul lui Dumnezeu [In. 9, 35, 37, BYZ]. 
Căci El i-a spus: „L-ai și văzut pe El, și Cel care 
vorbește cu tine, Acela este” [In. 9, 37, BYZ]. Pentru 
că Cel care ne vorbește nouă prin Dumnezeiasca 
Scriptură, ne privește pe noi prin Dumnezeieștile 
Sale Icoane. Și noi Îl vedem pe El, Cel iconizat, care 
este același cu Cel care ne vorbește în Scriptură. 
Pentru că Cel ce ne vorbește nouă este Cel din veci, 
este Fiul lui Dumnezeu întrupat, Care ni Se revelează 
nouă și ne încredințează despre Sine.  

Căci și noi, când ascultăm o filă audio, vrem să 
vedem chipul celui care ne vorbește, să vedem cum 
este el și cum se manifestă el. Iar când îl vedem în 
format video pe cel care ne vorbește, atunci avem 
deopotrivă pe cel care spune, ce ne spune și cum ne 
spune. Tocmai de aceea și Dumnezeu a îngăduit ca 
Biserica să Îl vadă și prin cuvinte, cât și prin imagini. 
Căci cuvintele se împlinesc în imaginile despre Sine, 
iar imaginile în cuvintele pe care El ni le-a spus. 
Pentru că ambele ne oferă o perspectivă personală a 
lui Dumnezeu, care ne predispune la chemarea Lui 
în rugăciune.  
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Dumnezeiasca Liturghie e formată din imagini, 
din gesturi și din cuvinte. Dumneavoastră priviți 
spre altar, iar noi, Slujitorii, privim spre Sfânta Masă, 
spre locul Celui pe care Îl slujim. Cu toții suntem 
concentrați asupra Domnului și slujim împreună cu 
El pe cele ale Sale. Căci El este Cel care aduce Jertfa 
și Cel care Se aduce Jertfă pentru noi69, împreună-
liturghisind cu noi. Și Îl vedem pe El prin gesturile și 
lucrările liturgice ale Slujitorilor Săi și prin cuvintele 
Sale, dar, totodată, ne apropiem de El duhovnicește, 
interior, pentru ca să ne împărtășim cu El euharistic. 
Pentru că tot ceea ce vedem la Slujbă noi interio- 
rizăm, pentru ca, în cele din urmă, El să Se facă 
coființial cu noi prin împărtășirea euharistică cu El.  

Fiindcă noi Îl primim pe El în noi pentru ca să 
fim împreună cu El pentru veșnicie. Orice împărtă- 
șire euharistică cu Domnul exprimă dorința noastră 
de a fi veșnic cu El și dorința Lui de a fi veșnic cu noi. 
Căci și noi și El dorim să fim împreună pentru 
veșnicie. De aceea, nu putem separa imaginea Lui de 
cuvântul Său și cuvântul Său de persoana Celui care 
ne vorbește. Pentru că Cel care ne vorbește nouă, ni 
Se arată nouă prin slava Lui, care strălucește pe 
chipul Său. Și noi vedem chipul Domnului plin de 
lumină, și la fel e și chipul Maicii Sale, al Născătoarei 
de Dumnezeu, și al Sfinților și al Îngerilor Lui. Pentru 
că în toți membrii Împărăției lui Dumnezeu e sălăș- 
luit Dumnezeu prin slava Lui.  

Așadar, iubiții mei, și noi avem nevoie de lu- 
mina lui Dumnezeu! Pentru că celui care se con- 
sideră orb duhovnicește, Domnul îi dă să vadă du- 
hovnicește. Dar cei care cred că văd, că nu au nevoie 
de lumina Lui, rămân orbi [In. 9, 39]. Pentru că 
rămân în păcatele lor [In. 9, 41].  

 
69 Liturghier, ed. BOR 2012, p. 160.  
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Și cei care se cred păcătoși și cer mila Lui, vor 
vedea, se vor vedea duhovnicește, și Îl vor vedea și 
simți și pe El. Dar cei care, în orgoliul lor, se cred 
„înțelepți”, vor rămâne pe mai departe orbi duhov- 
nicește, pentru că nu cer luminarea lui Dumnezeu.  

Să cerem luminarea lui Dumnezeu! Să cerem 
întărire în credința noastră! Să cerem ajutorul Său în 
fiecare clipă a vieții noastre! Căci nu știm nevoile, 
ispitele și cum vor fi anii vieții noastre. Dar întot- 
deauna avem nevoie de mila lui Dumnezeu, de bu- 
nătatea Lui în viața noastră. Amin!  
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Predică la Înălțarea Domnului [2019] 
 
 

Iubiții mei70,  
 

Hristos S-a înălțat!  
 

 
Și unde S-a înălțat Hristos, Dumnezeul nostru? 

S-a înălțat în sânul Preadumnezeieștii Treimi, întru 
slava Lui, acolo unde, după dumnezeirea Sa, nu S-a 
despărțit niciodată de Tatăl și de Duhul Sfânt. Pentru 
că S-a înălțat în Treime cu umanitatea Sa trans- 
figurată, îndumnezeită, de care nu S-a dezis și nu Se 
va dezice niciodată, pentru ca să îi unească în mod 
real pe cei credincioși cu Dumnezeu. Pentru că Hris- 
tos va veni întru slava Sa ca să judece lumea, întreaga 
fire umană, cu aceeași umanitate a Sa preaslăvită, 
plină de lumină dumnezeiască, pentru că El este 
pentru veșnicie Dumnezeu și om, și pentru ca să fie 
pentru veci cu toți Îngerii și Sfinții Lui.  

Tocmai de aceea, Dumnezeu cere fiecăruia din- 
tre noi să trăim duhovnicește, să trăim în slava Lui, 
în lumina Lui cea veșnică încă de acum, de pe 
pământ. Căci numai în slava Lui putem să Îl simțim 
pe El cu adevărat în noi și cu noi. Pentru că slava Lui 
e coborârea Lui, reală și îndumnezeitoare, până la 
noi, pentru ca să ne urce la El, în mod duhovnicesc, 
întru Împărăția Lui cea veșnică.  

Și când, la Dumnezeiasca Liturghie, Preotul ne 
îndeamnă: „Sus să avem inimile [Ἄνω σχῶμεν τὰς 

 
70 Începută la 17. 39, în zi de duminică, pe 2 iunie 2019. 

După o ploaie torențială. Sunt 21 de grade, vânt de 13 km/ h 
și încă plouă... 
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καρδίας]!”71, nu suntem chemați să ne urcăm la o 
înălțime fizică, ci să fim, în întregime, în slava Lui. 
Căci a fi în slava Lui înseamnă a fi în veșnicie, cu 
Dumnezeu. Pentru că slava Lui, care coboară în noi, 
e cea care ne urcă în cer, la înălțimea negrăită și 
cutremurătoare a relației veșnice cu Dumnezeu. Și 
trăim în cer, deși suntem pe pământ, căci trăim cu 
Dumnezeu, pentru că suntem în slava Lui, în lumina 
Lui cea veșnică, care e lumina Împărăției Sale celei 
veșnice.  

Troparul praznicului ne spune că Domnul S-a 
înălțat „ἐν δόξῃ [în slavă]”72, în slava Lui cea veșnică. 
Însă slava Lui cea veșnică nu e în jurul Său, ca ceva 
detașat de El, ci slava Lui izvorăște din El, din dum- 
nezeirea Lui, care e comună Treimii, pentru că toate 
persoanele dumnezeiești au aceeași ființă veșnică. 
Cu alte cuvinte, când auzim că Hristos S-a înălțat 
întru slavă, întru slava Lui cea veșnică, trebuie să 
înțelegem că S-a înălțat izvorând din El slava Lui, iar 
umanitatea Lui nu a mai fost văzută de către Ucenicii 
Săi, care au fost martorii Înălțării Sale la cer, pentru 
că El a intrat cu totul în slava Sa, fără ca prin aceasta 
să fie desființată ontologic umanitatea Lui.  

Ucenicii, martorii Înălțării Sale, s-au bucurat și 
nu s-au întristat! S-au bucurat „[cu] făgăduința Sfân- 
tului Duh [τῇ ἐπαγγελίᾳ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος]”73. 
Pentru că ei au crezut în făgăduința Domnului, în 
aceea în care El le-a spus: „când are să vină Mân- 
gâietorul, pe Care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl, 
Duhul Adevărului, Care din Tatăl purcede, Acela va 
mărturisi despre Mine” [In. 15, 26, BYZ]. Căci Duhul 

 
71 Cf.  
http://glt.goarch.org/texts/Oro/Sun_Liturgy.html.  
72 Cf. http://glt.goarch.org/texts/Pen/p39.html.  
73 Ibidem.  
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Sfânt mărturisește în noi înșine despre Fiul și despre 
Tatăl și despre Sine Însuși, pentru că ne umple pe noi 
de slava Treimii și de teologia lui Dumnezeu. Și noi, 
cei care suntem umpluți de slava lui Dumnezeu, ne 
bucurăm împreună cu Sfinții Apostoli și cu toți 
Sfinții, pentru că trăim în noi înșine încredințarea că 
Hristos e Fiul Tatălui, e Unul din Treime, Cel slăvit, 
din veci și pentru veci, împreună cu Tatăl și cu Duhul 
Sfânt.  

Unde S-a înălțat Hristos, Dumnezeul nostru? 
Acolo unde și noi trebuie să ne înălțăm! Și cum ne 
înălțăm noi la Dumnezeul nostru treimic? Prin slava 
Lui cea veșnică, care coboară în noi, pentru ca să ne 
unească cu Sine pentru toți vecii. Și de ce trebuie noi 
să ne înălțăm la comuniunea veșnică cu Tatăl, cu Fiul 
și cu Sfântul Duh, cu Dumnezeul nostru treimic, încă 
din această viață? Pentru că numai întru slava Lui noi 
putem să ne înduhovnicim. Pentru că numai cei du- 
hovnicești sunt ai Lui [Rom. 8, 9].  

Iar Sfântul Apostol Pavlos vorbește despre 
unirea cu Dumnezeu în I Cor. 6, 17 folosind verbul a 
se lipi [κολλάω]. În argoul tinereții mele, „lipeala” cu 
o fată însemna împrietenirea cu ea. Numai că această 
„lipeală” nu era fizică, ci sufletească! Pentru că ado- 
lescentul își lipea inima de ea, se îndrăgostea de ea, 
și astfel nu mai concepea viața fără ea, fără fata iu- 
bită.  

Însă nici Sfântul Pavlos nu se referă la o lipire 
fizică de Dumnezeu, ci la una duhovnicească. Căci el 
ne spune aici: „Iar cel care se lipește Domnului este 
un duh [cu El] [Ὁ δὲ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἓν πνεῦμά 
ἐστιν]” [I Cor. 6, 17, BYZ]. Și cum se lipește Domnului 
cel credincios? Prin slava Lui, interior, duhovnicește, 
pentru că se unește veșnic cu Domnul. Și lipirea cu 
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Dumnezeu ne face duhovnicești, ne face un duh cu 
El, pentru că El Se sălășluiește în noi prin slava Lui.  

Tocmai de aceea am subliniat faptul că „sus 
[ἄνω]”, în experiența mistică, duhovnicească, nu 
înseamnă pe crestele munților sau în avion, ci a fi sus 
cu Dumnezeu înseamnă a fi în inima noastră cu El. 
Căci înălțimea mistică este interioară, atâta timp cât 
„Împărăția lui Dumnezeu este înăuntru vostru [ἡ 
Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστίν]” [Lc. 17, 21, 
BYZ]. Și dacă în noi înșine putem să ne lipim de 
Dumnezeu prin slava Lui și să trăim în Împărăția Lui, 
înseamnă că oriunde mergem, noi mergem în noi cu 
Dumnezeu. Noi mergem în noi cu Împărăția Lui. Sau 
noi putem urca, prin slava Lui, oricând în Împărăția 
Lui. 

Acesta e motivul pentru care mulți Părinți du- 
hovnicești nu caută un loc pentru ca să Îl găsească pe 
Dumnezeu, nu caută un loc fizic, ci Îl caută pe El în 
ei înșiși. Pentru că rugăciunea e calea spre Dum- 
nezeu! Rugăciunea e vorbirea cu El. Rugăciunea e 
intrarea la Dumnezeu sau e starea continuă în fața 
Lui, pentru că El e mereu prezent în viața noastră și 
a întregii existențe. Și dacă suntem la Biserică sau 
acasă sau la muncă sau în călătorie, noi nu trăim fără 
Dumnezeu, atâta timp cât slava Lui e în noi. Pentru 
că noi suntem tot timpul cu El, prin slava Lui, și 
simțim toate mângâierile și luminările și bucuriile 
împreunei-călătorii cu Dumnezeu.  

Dar pentru ca toate cele duhovnicești să fie 
reale și să nu trăim cu iluzia „înduhovnicirii” noastre, 
când noi suntem într-o înșelare demonică grețoasă, 
trebuie să știm care e reala experiență mistică a ha- 
rului sau a slavei celei veșnice a lui Dumnezeu. Căci 
această experiență mistică a vieții cu Dumnezeu o 
putem trăi numai aici, în Biserica Lui, în Biserica 
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Ortodoxă, și nu oriunde. Iar viața duhovnicească 
autentică, ortodoxă, are anumite însușiri, pe care 
numai cei duhovnicești le cunosc. Și noi le putem 
afla din cărțile Sfinților lui Dumnezeu, care au vorbit 
despre semnele realei înduhovniciri, ale realei sfin- 
țiri a omului.  

Căci, mai întâi de toate, omul care trăiește 
duhovnicește e un profund teolog și trăitor al vieții 
bisericești, el cunoaște diferența dintre simțirea ha- 
rului și simțirile demonice, pătimașe, are o continuă 
simțire a slavei Sale în el însuși și e un om care se 
schimbă duhovnicește în mod zilnic. Căci, de la un 
moment dat, din mila lui Dumnezeu și datorită 
efortului său de a se curăți de patimi, el a început să 
aibă vederi extatice, vederi mistice și luminări dum- 
nezeiești cu privire la teologia și la viața Bisericii, și 
să înțeleagă, în mod profund coerent, toată viața și 
teologia Bisericii, să înțeleagă profund lumea și 
prezența lui Dumnezeu în lume, în creația Lui. De 
aceea, când el vorbește, vorbește din experiență, 
vorbește cu lux de amănunte, vorbește în mod apli- 
cat, pentru că viața cu Dumnezeu e viața lui de zi cu 
zi, e viața lui cotidiană.  

Însă, cine mimează viața duhovnicească are 
doar o memorie bună și se ține în niște margini ale  
imitării exterioare a evlaviei. Numai că această mi- 
mare e ridicolă! Căci viața duhovnicească țâșnește 
din înăuntrul nostru și nu e o teatralizare continuă a 
evlaviei. Un om duhovnicesc nu ar putea fi înțeles 
niciodată în adâncul său, dacă nu ar vorbi despre 
experiențele sale. Pentru că viața duhovnicească e 
taina sufletului nostru. Dar cei care se folosesc de 
artificializarea evlaviei, cei care o pun în scenă 
pentru ca să fie admirați că sunt „atât de credincioși”, 
n-au nimic de-a face cu taina evlaviei.  
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Însă există, din păcate, mulți oameni care mi- 
mează evlavia și fac bani „din evlavie” sau din bunul 
simț al oamenilor. Căci oamenii, la necaz sau atunci 
când fac pași reali spre Dumnezeu, se uită țintă la 
noi, Slujitori și credincioși, și ne imită modul de-a 
vorbi și de-a ne comporta. Însă, sărmanii, ei nu știu 
că imită un mod de viață nebisericesc, fariseic, ci 
cred că „așa e bine”, că „așa se comportă ortodocșii”. 
Însă, până când ajung ei să vadă ce e bine și ce e rău 
– dacă vor vedea vreodată această diferență! – îi cred 
pe prea mulții șarlatani ai „duhovniciei”.   

Căci între omul care știe că știe puțin și cel care 
crede că le știe pe toate e o mare diferență. Cei care 
au bun simț în viața bisericească știu că știu puțin și 
de aceea nu se erijează în „mari oameni duhov- 
nicești”. Ci vorbesc în funcție de cât știu, de cât pot, 
de cât sunt. Dar cei care au nevoie de bani sau de 
popularitate, ajung imediat „celebri” cu te miri ce 
inovație, Slujbă sau conferință, și au tupeul să spună 
tuturor și ceea ce n-au învățat și n-au trăit niciodată.  

De aceea, „din roadele lor îi veți cunoaște pe ei  
[ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς]” [Mt. 7, 
16, BYZ]. Pentru că cuvintele se nasc din fapte, din 
cine ai ajuns cu Dumnezeu, iar faptele noastre ne 
sfințesc pe noi, ne transfigurează continuu, pentru 
că în asceza noastră Dumnezeu revarsă slava Lui care 
ne sfințește pe noi.  

Așa că, dacă viața duhovnicească ar putea să 
existe și la romano-catolici și la anglicani și la 
penticostali și la musulmani și la hinduși...dar și la 
noi, aici, în Biserică, în singura Biserică a lui Dum- 
nezeu pe pământ, înseamnă că viața duhovnicească 
nu ține de Biserică, de Biserica lui Dumnezeu, și, pe 
cale de consecință, putem dărâma Biserica asta, 
pentru că putem trăi oriunde duhovnicește. Și dacă 
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orice pseudo-biserică are Sfinți, atunci orice credință 
e bună. Și dacă orice credință e bună, înseamnă că 
nu ne mai trebuie nici Scriptură, nici Biserică, nici 
Sfinți, pentru că orice ne trece prin cap e bun.   

Numai că lucrurile nu sunt niciodată ipotetice 
în istorie, ci doar practice! Pentru că există doar o 
singură Biserică, aceasta în care noi suntem, din mila 
lui Dumnezeu, există un singur mod de a te sfinți: în 
viața ortodoxă, iar Sfinții lui Dumnezeu sunt aceștia, 
cei născuți în Biserică și pe care Biserica îi mărtu- 
risește ca Sfinți ai ei și pe care noi îi pomenim în 
fiecare zi. Iar cine dorește să creadă că poate fi „du- 
hovnicesc” în afara Bisericii Lui, poate să creadă ce 
vrea, numai că nu are nimic de-a face cu adevărul.  

Pentru că, ideologic vorbind, mulți cred că 
trăim în era „post-adevăr”74. Că „adevărul nu mai este 
important” pentru noi și că „merge și fără el”. Adică: 
„ne descurcăm și fără el”...Dar noi, creștinii orto- 
docși, trăim în era revelației lui Dumnezeu, unde 
cuvântul Lui este adevărul [In. 17, 17]. Pentru că toți 
Sfinții au trăit cu Dumnezeu și din adevărul și slava 
Lui, și de aceea se regăsesc cu toții în Împărăția Lui.  

Însă, dacă dorești să-ți trăiești viața „relaxat” și 
frivol, să emiți orice opinie și să faci orice îți place, 
viața Bisericii, cu maximalismul ei ascetic și teologic, 
e un tip de inadecvare profundă. Pentru că omul lu- 
mesc nu suportă rigorile sfinte ale îndumnezeirii. 
Dar, pentru un creștin smerit, orice povățuire au- 
tentică, duhovnicească, e o bucurie și o împlinire 
mare, pentru că el dorește să se mântuie. El dorește 
să fie cu Dumnezeu și nu să se prefacă a fi.  

Căci e ușor să ceri „unitate” între Biserică și 
romano-catolicism, spre exemplu! E bine să ceri 

 
74 A se vedea: https://ro.wikipedia.org/wiki/Post-

adevăr.  
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această unitate sfântă a Bisericii una, dar trebuie să 
știi diferențele între Biserică și romano-catolicism. 
Căci eu, ca creștin și ca teolog ortodox, îmi doresc ca 
Patriarhul Romei să revină în Biserică, să se lepede 
de ereziile romano-catolice și să fie iarăși al Bisericii, 
după cum îmi doresc un Patriarh ortodox în orice 
țară europeană, africană, americană, musulmană, 
hindusă, care acum sunt eretice sau păgâne. Pentru 
că aceasta e voința Domnului: „ca toți să fie una [ἵνα 
πάντες ἓν ὦσιν]” [In. 17, 21, BYZ]. O unitate sfântă.  

Însă toți trebuie să fim una în Biserica Lui și nu 
în zeci de pseudo-biserici printr-un proiect confede- 
rativ! Căci „uniunea” care ne lasă diferiți e un proiect 
non-eclesial, pentru că ne lasă în afara Bisericii. 
Fiindcă Biserica ne vrea pe toți schimbați în mod 
organic după viața, tradiția și teologia ei, adică ne 
vrea înăuntru ei, în ea.   

Papa Franciscus are agendă non-eclesială. El 
vrea să scoată Biserica din temeliile ei sfinte, tradi- 
ționale, și să o ducă în pustiu...în pustiul ideologic pe 
care îl slujește. Așa au vrut toți ereticii Bisericii. 
Numai că Biserica îl vrea pe Papa Franciscus înapoi! 
Îl vrea smerit, cu adevărat smerit, cu adevărat sfânt, 
asumându-și întreaga revelație a Bisericii și sfințenia 
ei, pentru ca să aducă înapoi turma pe care o con- 
duce în mod ilegitim. Pentru că Biserica lui Dum- 
nezeu e aceasta și nu s-a împărțit niciodată în o mie 
și una de facțiuni.  

Însă, iubiții mei, fiecare dintre noi trebuie să își 
asume întreaga sfințenie, viață și revelație a Bisericii! 
Căci dacă nu ne-o asumăm la propriu, noi trăim cu 
trupul în Biserică, dar cu sufletul suntem în afara ei. 
Și cine nu e și cu trupul și cu sufletul în Biserică, cine 
nu iubește cu totul Biserica Lui, nu este un duh cu 
El, ci e un diletant religios. Și diletantul nu e nicio- 
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dată un iubitor de Dumnezeu! Pentru că cel ce Îl 
iubește pe Dumnezeu vrea să își sfințească viața și nu 
doar să ia salariu de la Biserică. Pentru că viața 
Bisericii nu e niciodată o profesie, ci e o dragoste. 
Dacă iubești Biserica, toată ziua o zidești în tine și în 
alții. Dar dacă ești doar angajatul Bisericii, pozezi 
bine, te închini cum trebuie, le faci pe toate părut ca 
la carte...dar nu ai nimic de-a face cu Biserica. Pentru 
că Biserica e una cu tine sau nu înseamnă nimic 
pentru tine. După cum viața cu Dumnezeu e lipire 
de Dumnezeu, e viață mistică cu El, prin care suntem 
de pe acum în Împărăția Lui.  

Însă, istoria se face întotdeauna în sau îm- 
potriva Bisericii! Dacă te situezi în Biserică și rămâi 
în Biserică, nu poți vorbi de „adevăruri plurale”. 
Concesiile de la dogmele adevărului sunt trădări ale 
Bisericii. Însă cine trădează Biserica, se trădează. Iar 
cine o slujește cu adevărat, se sfințește zilnic.   

Așadar, iubiții mei, suntem înălțați cu Hristos? 
Suntem acolo unde e și El? Suntem uniți noi cu El și 
cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, cu Dumnezeul mântuirii 
noastre? Atunci să ne rugăm pentru mântuirea și 
pentru pacea întregii lumi! Să Îl rugăm pe El ca să 
smerească inimile tuturor, pentru ca toți să vină la 
dreapta credință și la dreapta viață a Bisericii! Căci 
nu ne folosesc la nimic vorbele goale, mințirile de 
sine, vanitatea oarbă, ci numai pocăința și smerenia, 
ascultarea de Dumnezeu și delicatețea față de toți 
oamenii. Însă delicatețea față de oameni nu exclude 
adevărul! Adevărul face parte din delicatețe, fiind 
medicamentul care îndulcește și vindecă sufletul și 
trupul nostru.  

Vă doresc multă sănătate și bucurie și Dum- 
nezeu să Își facă voia Lui mereu în noi! Amin!   
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Predică la Duminica a VII-a după Paști 
[2019] 

 
Iubiții mei75,  

 
Hristos S-a înălțat!  

 
 
Domnul nostru S-a înălțat la cer, El, Cel care ne 

ridică nouă povara păcatelor noastre. Căci povara 
păcatelor e adevărata și cea mai insuportabilă greu- 
tate a sufletului nostru. Pentru că ele, păcatele noas- 
tre, oricare ar fi și oricum s-ar numi, sunt o piatră de 
mormânt pe sufletul nostru, o greutate enormă, de 
care trebuie să scăpăm numaidecât. De care trebuie 
să scăpăm prin lucrarea lui Dumnezeu în noi.  

De multe ori abia aștept să mă spovedesc, 
pentru ca să scap, să mă vindec de această povară, pe 
care eu însumi mi-am strâns-o. Pentru că povara 
păcatelor noastre o ridică numai Domnul de la noi, 
îndată ce noi ne spovedim păcatele înaintea Lui. Nu 
știu cum mă vindecă de păcatele spovedite, dar vin- 
decarea mea e reală! Nu știu cum mă umple, deo- 
dată, de o mare ușurare duhovnicească, după ce m-
am spovedit, dar ea e reală! Pentru că iertarea păca- 
telor noastre e darul lui Dumnezeu pentru noi. E 
mila Lui nemărginită față de noi. Iar curățirea noas- 
tră de păcate e lucrare dumnezeiască, e lucrarea 
Domnului în noi, care ne depășește cu totul, dar pe 
care o trăim ca pe adevărata noastră eliberare, ca pe 
adevărata noastră stare de libertate duhovnicească. 
Și Domnul ne-a lăsat Taina Mărturisirii în Biserică, 

 
75 Începută la 17. 57, în joia Înălțării Domnului, soare, 

27 de grade, vânt de 8 km/ h.  
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pentru ca toți să ne vindecăm de păcatele noastre. 
Căci Domnul nu l-a zidit pe om pentru ca el să piară, 
să moară pur și simplu, și din el să nu mai rămână 
nimic după moarte, ci pentru ca el să trăiască „spre 
paza poruncilor Sale și spre moștenirea vieții celei 
nestricăcioase”76. L-a făcut pe om să fie moștenitorul 
Împărăției Sale.  

De aceea, Domnul, pentru toți cei păcătoși, 
„este nădejdea celor fără de nădejde și odihna celor 
istoviți și împovărați cu fărădelegi”77. Cu fărădelegile 
pe care ei le-au săvârșit. Și păcatul ne istovește, ne 
sleiește de puteri, ne epuizează, pentru că ne golește 
de simțirea slavei lui Dumnezeu în noi.  

Păcatul nu ne face puternici, ci slabi!  
Păcatul nu ne întinerește, ci ne omoară!  
Păcatul este slăbiciune, este boală, este tristețe, 

este o povară enormă. E o greutate sufletească ce ne 
face să simțim foarte acut singurătatea.  

Tocmai de aceea, Domnul, știind neputința 
noastră cea multă și grea, ne-a dat aceste două Taine 
ale vindecării: Mărturisirea și Maslul. Căci El este 
„Cel care primește pocăința păcătoșilor și are puterea 
de a ierta păcatele cele multe și grele și dă tămăduire 
tuturor celor ce petrec întru neputință și în boală în- 
delungată”78...  

S-a înălțat cu umanitatea Sa la cer, Cel care S-a 
coborât până în Iad cu sufletul Său. Iad pe care 
Sfântul Petros l-a numit închisoare [φυλακή] [I Petr. 
3, 9, BYZ], pentru că în el sunt închise sufletele celor 
păcătoși. Iar Domnul, murind pe Cruce ca om, „dar 
făcându-Se viu [cu] duhul”, adică cu sufletul Său, cu 
sufletul Său a coborât în Iad „și [καὶ], mergând 

 
76 Molitfelnic, ed. BOR 2002, p. 166.  
77 Idem, p. 158.  
78 Idem, p. 137.  
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[πορευθεὶς], a propovăduit  [ἐκήρυξεν] [și] duhurilor 
celor [care erau] în închisoare [τοῖς ἐν φυλακῇ πνεύ- 

μασιν]” [Ibidem]. Pentru că i-a scos pe Sfinții Lui din 
Iad și, împreună cu ei, a redeschis Paradisul, Îm- 
părăția Lui cea veșnică. Așa după cum Domnul i-a 
spus Tâlharului celui bun: „astăzi vei fi cu Mine în 
Paradis [σήμερον μετ᾽ Ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ Παραδείσῳ]” 
[Lc. 23, 43, BYZ]. Pentru că Domnul dorește ceea ce 
dorește și Tatăl și Duhul Sfânt: ca noi toți să fim în 
Paradisul Dumnezeului nostru treimic. Și Tatăl, Fiul 
și Duhul Sfânt doresc același lucru, pentru că au o 
singură voință și o singură lucrare în tot ceea ce fac. 
Fiindcă au o singură slavă, atâta timp cât au o singură 
ființă.  

Iar Fiul este unul și El este Domnul nostru Iisus 
Hristos. Care, după dumnezeirea Lui, este Fiul lui 
Dumnezeu, iar, după umanitatea Sa, El S-a născut 
din Pururea Fecioara Maria, Născătoarea de Dum- 
nezeu. Tocmai de aceea, pentru că S-a născut din 
Tatăl și nu este o făptură creată de Tatăl, Fiul este 
„deoființă [cu] Tatăl [ὁμοούσιον τῷ Πατρί]79”.  Și Fiul 
este deoființă cu Tatăl și cu Duhul, pentru că au din 
veci aceeași ființă dumnezeiască, Tatăl născându-L 
pe Fiul și purcezându-L pe Duhul.  

Iar Tatăl a făcut toate cele create prin Fiul întru 
Duhul Sfânt. De aceea, toate lucrurile create poartă 
amprenta Dumnezeului nostru treimic. Pentru că și 
Îngerii și oamenii și întreaga creație sunt lucrarea 
Dumnezeului Celui treimic.  

Iar Fiul S-a întrupat „pentru noi oamenii și 
pentru a noastră mântuire [τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώ- 
πους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν]80”. Pentru că El 
a dorit și a realizat în umanitatea Lui restaurarea firii 

 
79 Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Nicene_Creed.  
80 Ibidem.  
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omenești în slava lui Dumnezeu și i-a dat omului 
posibilitatea să se mântuie, dacă dorește să conlu- 
creze cu Dumnezeu. Căci El ne-a umplut de iubirea 
Lui, pentru ca și noi să Îi răspundem cu toată iubirea 
noastră.  

Însă nu există iubire cu forța! La iubire se răs- 
punde cu iubire. Și când simți iubirea și iertarea lui 
Dumnezeu în iertarea păcatelor tale, atunci înțelegi 
că El este Cel care ne iubește cu adevărat și veșnic. 
Pentru că întreaga hristologie este o lecție extaziantă 
de iubire. Prin Hristos Dumnezeu ni se revelează 
iubirea veșnică a Dumnezeului treimic pentru noi. 
Adică hristologia ne revelează iubirea veșnică a 
Preasfintei Treimi, făcând din triadologie fundamen- 
tul întregii existențe.  

Pentru că „în aceasta este iubirea: că nu noi L-
am iubit pe Dumnezeu”, nu noi L-am iubit mai întâi, 
ne spune Sfântul Ioannis Teologul, „ci că El ne-a iubit 
pe noi și a trimis pe Fiul Lui ispășire [ἱλασμὸν] pentru 
păcatele noastre” [I In. 4, 10, BYZ]. Și ispășirea Lui s-
a făcut prin asumarea morții pentru noi, deși El nu 
avea păcat. De aceea, Hristos „a pătimit și a înviat a 
treia zi și S-a înălțat întru ceruri [παθόντα καὶ ἀνασ- 
τάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρα- 
νούς]”81.  

Dar nu S-a înălțat la ceruri pentru ca să uite de 
noi, pentru că El este cu noi în toate zilele până la 
desăvârșirea/ sfârșitul veacului [ἕως τῆς συντελείας 
τοῦ αἰῶνος] [Mt. 28, 20, BYZ], a timpului. Neîn- 
semnând că după aceea nu mai este. Ci, dacă va fi cu 
noi până atunci, până la a doua Lui venire întru slavă, 
cu atât mai mult va fi cu noi veșnic, pentru că de 
aceea și vine ca „să judece viii și morții [κρῖναι ζῶντας 

 
81 Ibidem.  
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καὶ νεκρούς]”82: ca să fie pentru veșnicie cu toți 
Sfinții și Îngerii Lui.  

Și am reactualizat acum Simbolul [Σύμβολον] 
sau Crezul de la Nicea [Νίκαια]83, pentru că astăzi îi 
pomenim pe cei 318 Sfinți Părinți care au participat 
la Sinodul I Ecumenic de la Nicea84. Și dacă Sinodul 
a avut loc în anul 325, anul acesta, în 2019, s-au 
împlinit 1.694 de ani de când Biserica a început să 
alcătuiască Crezul ortodox, pe care noi îl rostim în 
cadrul Slujbelor Bisericii.  

Pentru că adevărul Bisericii nu se schimbă!  
– Și de ce nu se schimbă?  
– Pentru că adevărul Bisericii e adevărul revelat 

de Dumnezeu, care este adevăr veșnic, neschim- 
babil. Și tocmai de aceea, dacă cunoaștem adevărul 
lui Dumnezeu, adevărul Lui ne face liberi interior 
[In. 8, 32]. Iar dacă Domnul ne eliberează de povara 
păcatelor noastre, atunci când ne mărturisim Lui cu 
pocăință și primim de la El, prin Duhovnicul nostru, 
iertarea păcatelor noastre, atunci suntem cu adevă- 
rat liberi [In. 8, 36].  

Însă libertatea duhovnicească e libertatea de a 
face binele, de a împlini voia lui Dumnezeu. Căci 
slava Lui ne întărește să trăim cu Dumnezeu și să 
ascultăm voia Lui cea mântuitoare pentru noi. Liber- 
tatea duhovnicească e una sfântă, pentru că e liberta- 
tea care ne sfințește. Însă, când considerăm că starea 
interioară de bine, pe care ne-o aduce iertarea lui 
Dumnezeu, e prilej de păcătuire, atunci ne pierdem 
libertatea interioară. De aceea și Sfântul Pavlos ne-a 

 
82 Ibidem.  
83 Ibidem.  
84 Cf.  
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/3612/sxsaintinfo.asp

x.  
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atenționat, spunându-ne: „Numai [să] nu [folosiți] 
libertatea întru prilejul trupului [μόνον μὴ τὴν ἐλευ- 
θερίαν εἰς ἀφορμὴν τῇ σαρκί,], ci slujiți unii altora 
prin iubire [ἀλλὰ διὰ τῆς ἀγάπης δουλεύετε ἀλλή- 

λοις]!” [Gal. 5, 13, BYZ].  
Căci prilejurile pentru trup, pentru desfătarea 

trupească, sunt momentele în care suntem acaparați 
de cele trupești. Dar când slujim unii altora spre 
mântuirea tuturor, atunci trăim în libertatea lui 
Dumnezeu, pentru că lucrăm cele bune și mântui- 
toare pentru noi.   

Pentru că rostul întregului cult al Bisericii, 
iubiții mei, acesta este: să fim continuu în slujirea lui 
Dumnezeu! Căci sufletul și trupul nostru au nevoie 
de slujirea, de închinarea în fața lui Dumnezeu, de 
smerirea continuă în fața Lui. Un om care nu se 
roagă și nu cere mereu mila lui Dumnezeu, e un om 
care nu mai conștientizează faptul că el trăiește doar 
din mila lui Dumnezeu. Pentru că avem nevoie să nu 
uităm cine suntem, că suntem oameni păcătoși, și 
nici rostul nostru pe acest pământ: pentru ca să ne 
mântuim.  

Și mă uit mereu la tineri și la tinere, la acești 
oameni frumoși, care arată bine, și care sunt ca niște 
flori înflorite, care se cred netrecătoare pe acest 
pământ. Se uită mereu în oglindă, se aranjează, sunt 
conștienți de tinerețea și de frumusețea lor, dar fac 
abstracție de ziua de mâine. Însă tinerețea care se 
crede nemuritoare, care face abstracție de ziua de 
mâine, e o tinerețe mahmură. E o tinerețe care nu s-
a trezit, care nu și-a dat încă seama de cât de eva- 
nescentă e viața noastră. Pentru că viața noastră e 
pentru a ne împodobi duhovnicește, pentru a ne 
curăți interior și nu pentru a salva aparențele.  
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Tinerii trebuie să fie bătrâni la minte, să fie 
înțelepți! Iar bătrânii trebuie să fie supli la minte, cu 
entuziasm tineresc! Căci tinerețea trebuie să trăiască 
cu Dumnezeu, iar bătrânețea să se împlinească nu- 
mai în El. Pentru că Dumnezeul nostru dorește ca 
noi să trăim ca robi ai Lui [I Petr. 2, 16], fiind plini de 
libertatea duhovnicească cu care El ne face mereu 
liberi.  

Vă doresc multă sănătate, bucurie, pace și îm- 
plinire în tot ceea ce faceți! Amin!  
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Predică la Duminica Cincizecimii [2019] 
 
 

Iubiții mei85,  
 

 
umplerea de Duhul Sfânt [F. Ap. 2, 4, BYZ] a 

Sfinților Apostoli, de harul Duhului Sfânt, a fost un 
eveniment urban. Pentru că harul lui Dumnezeu s-a 
coborât și i-a umplut pe ei în Ierusalim [F. Ap. 2, 5]. 
Dumnezeu i-a umplut de har în praznicul evreiesc al 
Cincizecimii [Πεντηκοστή] [F. Ap. 2, 1], care se nu- 
mește și  בּועֹות  -care înseamnă Săptă ,[Șavuot] שָׁ
mânile86. Cu numărare de la ַסח  .87, de la Paști[Pesah] פֶּ
Iar evreii din diaspora, alături de cei din țară, erau cu 
toții la Ierusalim, pentru că de Cincizecime sau de 
Șavuot ei sărbătoreau ziua în care Domnul a dat ה  ּתֹורָׁ
[Torah], adică Învățătura sau Legea, pe Muntele Si- 
na88.  

Și, iată, ce taină dumnezeiască ne învață Dum- 
nezeu în această zi! Ne învață că harul lui Dumnezeu 
se coboară acolo unde este adevărata revelație, unde 
este adevărata credință. Pentru că Sfinții Apostoli 
erau Ucenicii Domnului, erau cei care primiseră de 
la Domnul revelația Sa, descoperirea Sa, învățătura 
Sa, așa după cum Sfântul Moisis, pe Muntele Sina, a 
primit descoperirea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ni 
Se descoperă nouă numai în Biserica Lui, pentru că 
numai aici El ne umple de slava Sa.  

 
85 Începută la 8. 14, în zi de miercuri, pe 12 iunie 2019. 

Soare și nori, 23 de grade, vânt de 6 km/ h.  
86 Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Shavuot.  
87 Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Passover.  
88 Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Shavuot și  
https://en.wikipedia.org/wiki/Torah.  
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Cincizecimea Bisericii, ziua de naștere a Bise- 
ricii, a fost un eveniment urban. Care s-a petrecut în 
Ierusalim. Dar cu deschidere spre întreaga lume. 
Pentru că Sfinții Apostoli au primit de la Domnul 
această poruncă mântuitoare pentru întreaga uma- 
nitate: „Mergând, învățați toate neamurile [μαθη- 
τεύσατε πάντα τὰ ἔθνη], botezându-le pe ele întru 
numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh! În- 
vățându-le pe ele a ține toate câte v-am poruncit 
vouă [διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετει- 
λάμην ὑμῖν]” [Mt. 28, 19-20, BYZ].  

Și Sfinții Apostoli, înțelegând în mod pragmatic 
porunca Domnului, au mers în orașe și în sate și în 
țări diverse și au dăruit tuturor credința, viața și slu- 
jirea Bisericii. Pentru că au întemeiat Biserici peste 
tot, dându-le aceeași credință apostolică, aceeași slu- 
jire apostolică, aceeași ierarhie apostolică.  

Pentru că slujirea Sfinților Apostoli a fost aceea 
de evanghelizatori și de întemeietori de Biserici 
locale, ca unii care erau martori veridici ai Domnu- 
lui. Și ei hirotoneau peste tot pe membrii ierarhiei 
locale, adică pe cei pe care ei înșiși îi convertiseră la 
dreapta credință și la dreapta viețuire a Bisericii.  

Astfel, Biserica urbană a Ierusalimului e mama 
tuturor Bisericilor locale. Pentru că de aici s-a răs- 
pândit Biserica pretutindeni. Însă, dacă coborârea 
Duhului Sfânt la Cincizecime, pe care noi o prăz- 
nuim astăzi, a fost numai pentru evrei, pentru 
credincioșii Domnului dintre evrei, Sfântul Apostol 
Petros a fost martorul coborârii Duhului și în cei 
convertiți dintre neamurile păgâne. Și ea s-a petrecut 
în Chesaria Palestinei, în casa centurionului Corni- 
lios [F. Ap. 10, 1, 24]. Care a chemat în casa lui, pentru 
întâlnirea cu Sfântul Petros, „pe rudeniile sale și pe 
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cei mai apropiați prieteni [τοὺς συγγενεῖς αὐτοῦ καὶ 
τοὺς ἀναγκαίους φίλους]” [F. Ap. 10, 24, BYZ] ai săi.  

Iar acestora Sfântul Petros le-a predicat astfel: 
„Cu adevărat, înțeleg că Dumnezeu nu este părti- 
nitor [προσωπολήπτης]. Ci, în tot neamul, cel care se 
teme de El și lucrează dreptatea, primit [δεκτὸς] Îi 
este Lui. Cuvânt pe care l-a trimis fiilor lui Israil, 
binevestind pacea prin Iisus Hristos – Acesta este 
Domnul tuturor! – [și] voi l-ați cunoscut, făcându-se 
cuvântul prin toată Iudea, începând din Galilea, du- 
pă botezul pe care l-a propovăduit Ioannis. [Adică] 
pe Iisus, Cel din Nazaret, pe Care Dumnezeu L-a uns 
pe El [cu] Duhul Sfânt și [cu] putere, Care a trecut 
făcând bine și vindecând pe toți cei asupriți de 
diavolul, că[ci] Dumnezeu era împreună cu El. Și 
noi89 suntem martorii [μάρτυρες] tuturor pe care le-
a făcut și în țara iudeilor și în Ierusalim. Pe Care L-
au și omorât, spânzurându-L pe lemn90. Pe Acesta 
Dumnezeu L-a înviat a treia zi și L-a dat pe El [ca] 
arătat să fie. [Dar] nu [la] tot poporul, ci martorilor 
celor aleși mai înainte de către Dumnezeu [μάρτυσιν 
τοῖς προκεχειροτονημένοις ὑπὸ τοῦ Θεοῦ], nouă, care 
am mâncat împreună și am băut împreună [cu] El, 
după învierea Lui din morți. Și ne-a poruncit nouă să 
propovăduim poporului și să mărturisim că Acesta 
este Cel care este rânduit de către Dumnezeu Jude- 
cătorul viilor și al morților [Κριτὴς ζώντων καὶ 
νεκρῶν]. [Cu] Acesta toți Profeții mărturisesc, ierta- 
rea păcatelor să ia prin numele Său tot cel care crede 
întru El” [F. Ap. 10, 34-43, BYZ]. Și pe când aceștia 
ascultau aceste cuvinte ale Sfântului Petros, „Duhul 

 
89 Se referă la el și la Sfinții Apostoli dimpreună cu el, 

pentru că toți au fost martorii vieții și ai propovăduirii 
Domnului.  

90 Pe lemnul Sfintei Cruci.  
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Sfânt a căzut peste toți cei care ascultau cuvântul 
[ἐπέπεσεν τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἐπὶ πάντας τοὺς 
ἀκούοντας τὸν λόγον]” [F. Ap. 10, 44, BYZ]. Primind 
și ei harul Duhului Sfânt ca și Sfinții Apostoli.   

Împreună cu Sfântul Petros erau și credincioși 
tăiați-împrejur, adică credincioși proveniți dintre 
evrei. Și ei „au fost uimiți [ἐξέστησαν]...că și peste 
neamuri s-a turnat darul Sfântului Duh [ὅτι καὶ ἐπὶ 
τὰ ἔθνη ἡ δωρεὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐκκέχυται]” [F. 
Ap. 10, 45, BYZ].   

Pentru că la Cincizecime și ei primiseră același 
dar al Duhului Sfânt! Fiindcă „s-a făcut deodată 
[ἐγένετο ἄφνω], din cer [ἐκ τοῦ οὐρανοῦ], sunet ca 
venind suflare puternică [ἦχος ὥσπερ φερομένης 
πνοῆς βιαίας], și a umplut toată casa unde erau 
șezând [καὶ ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν 
καθήμενοι]. Și s-au arătat lor [Καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς], 
împărțite [διαμεριζόμεναι], limbi ca de foc [γλῶσσαι 
ὡσεὶ πυρός], și a șezut câte una pe fiecare [dintre] ei 
[ἐκάθισέν τε ἐφ᾽ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν]. Și au fost 
umpluți toți de Duhul Sfânt [Καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαν- 
τες Πνεύματος Ἁγίου] și au început a grăi [în] alte 
limbi [καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις], precum 
Duhul le da lor a grăi [καθὼς τὸ Πνεῦμα ἐδίδου 
αὐτοῖς ἀποφθέγγεσθαι]” [F. Ap. 2, 2-4, BYZ]. 

Și dacă cunoști, din tine însuți, prezența și 
lucrarea Duhului Sfânt, adică a slavei Dumnezeului 
nostru treimic, care coboară de la Tatăl, prin Fiul, 
întru Duhul Sfânt în viața celor credincioși, atunci o 
poți vedea și în viața și în cuvintele altora. Pentru că 
Duhul Sfânt ne luminează spre a înțelege lucrarea Sa 
din noi și din confrații noștri întru credință, după 
cum ne luminează cu privire la falsa spiritualitate a 
celorlalți. Pentru că de la El știm să deosebim expe- 
riențele bune de cele rele, înșelătoare. 
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De aceea, iubiții mei, numai în Biserică primim 
slava lui Dumnezeu și numai aici putem înțelege 
care sunt experiențele mântuitoare și care sunt cele 
eretice și păgâne! Pentru că nu orice spiritualitate are 
de-a face cu Dumnezeu, ci numai cea care izvorăște 
din El în persoana noastră. Și Dumnezeu locuiește în 
Sfinții Lui prin slava Sa și în toți cei credincioși ai Săi 
și ne călăuzește pe toți în viața de sfințenie. Pentru 
că viața de sfințenie e viața cu Dumnezeu, pe care o 
putem trăi numai aici, în Biserica Sa, în Biserica 
Cincizecimii.  

Credincioșii dintre neamuri au crezut predica 
Sfântului Petros și darul Duhului Sfânt a coborât în 
ei. Credincioșii dintre evrei, Apostolii Săi, îl pri- 
miseră la fel, în mod extatic, ca și cei din Chesaria 
Palestinei. Apoi, Sfântul Petros a propovăduit 
evreilor [F. Ap. 2, 14-36], care erau uimiți și se minu- 
nau de ceea ce se petrecea [F. Ap. 2, 7]. Și le-a spus 
că acum, la Cincizecime, s-au împlinit cuvintele 
Sfântului Profet Ioil, pentru că Dumnezeu a turnat 
din Duhul Său în tot trupul [F. Ap. 2, 16-17]. După 
care le-a vorbit despre Hristos și despre relația Lui cu 
Tatăl și cu Duhul Sfânt [F. Ap. 2, 22-36]. Căci „Dum- 
nezeu L-a înviat [pe Hristos], dezlegând durerile 
morții” [F. Ap. 2, 24, BYZ] pentru noi. Pentru că „nu 
a fost lăsat sufletul Său întru Iad [οὐ κατελείφθη ἡ 
ψυχὴ Αὐτοῦ εἰς ᾍδου], nici trupul Său să vadă strică- 
ciunea [οὐδὲ ἡ σὰρξ αὐτοῦ εἶδεν διαφθοράν]. [Căci] 
pe Acest Iisus Dumnezeu L-a înviat, Căruia noi toți 
Îi suntem martori. Așadar, înălțându-Se [cu] dreapta 
lui Dumnezeu, și făgăduința Sfântului Duh luând de 
la Tatăl, l-a turnat pe acesta91 pe care acum voi îl 
vedeți și auziți. [...] Așadar, cu siguranță, să cunoască 
toată casa lui Israil, că Domn și Hristos L-a făcut pe 

 
91 Harul Duhului Sfânt.  
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El Dumnezeu, pe Acest Iisus, pe Care voi L-ați răs- 
tignit” [F. Ap. 2, 31-33, 36, BYZ].  

Iar cuvintele Sfântului Petros, fiind pline de 
slava lui Dumnezeu, au străpuns inima [F. Ap. 2, 37] 
ascultătorilor săi. Și el i-a chemat să intre în Biserică 
prin cuvintele: „Pocăiți-vă și botezați-vă fiecare [din- 
tre] voi în numele lui Iisus Hristos întru iertarea 
păcatelor și veți lua darul Sfântului Duh! Căci vouă 
vă este [dată] făgăduința și copiilor voștri și tuturor 
celor de departe, pe câți are să[-i] cheme Domnul 
Dumnezeul nostru” [F. Ap. 2, 38-39, BYZ].  

De aceea, că suntem la oraș sau la sat, că 
suntem de neam bun sau de neam modest, cu toții 
suntem chemați să intrăm în Biserica lui Dumnezeu. 
Și pentru aceasta, aici, în Biserică, fiecare trebuie să 
afle și să înțeleagă învățătura Bisericii pe măsura sa. 
Căci și copiii și tinerii și maturii și bătrânii trebuie să 
înțeleagă pe măsura lor învățătura Bisericii.  

Dar pentru învățătura Bisericii și noi trebuie să 
ne ostenim! Căci nu e de ajuns doar ceea ce primim 
în Biserică în materie de învățătură, nu e de ajuns 
doar ceea ce putem afla de la Slujbe, ci trebuie să 
citim învățătura Bisericii acasă, în mod metodic, cu 
sârguință. De aceea, nu îmi pot imagina un creștin 
ortodox fără cărți, fără o imensă bibliotecă teologică. 
În foaie și în format electronic, noi trebuie să avem 
cărțile, Tradiția Bisericii. Pentru că din ele aflăm ce 
trebuie să credem și cum trebuie să trăim și cum 
trebuie să Îi slujim lui Dumnezeu.  

Frunzele de nuc ne vorbesc în mod tainic 
despre limbile ca de foc ale Duhului Sfânt. Dar, mai 
întâi de toate, fiecare dintre noi trebuie să fim un 
locaș al Dumnezeului treimic, unde El Și-a coborât 
slava Lui. Fiecare trebuie să fim o limbă de foc care 
propovăduiește dreapta credință a Bisericii. Pentru 
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că trebuie să fim mereu aprinși, mereu plini de harul 
lui Dumnezeu, ca să Îi slujim Lui cu bună credință.  

Iar îngenuncherea de astăzi, de la Vecernia 
Duhului Sfânt, ne învață că purtarea Duhului în noi 
se face în smerenie și în pace. Pentru că numai cei 
care stau în pacea lui Dumnezeu și sunt întotdeauna 
smeriți, simt în ei izvorârea continuă a harului Du- 
hului Sfânt.  

La mulți ani tuturor de ziua Bisericii lui Dum- 
nezeu! Astăzi e ziua tuturor celor credincioși, e ziua 
tuturor celor ortodocși. Pentru că e ziua tuturor 
membrilor Bisericii Cincizecimii, a Bisericii care a 
călătorit prin toate secolele până la noi, pentru ca și 
noi să trăim apostolic, să trăim creștinește, să trăim 
în slava Duhului Sfânt.  

Dumnezeu să ne umple pe toți cu slava Lui, a 
Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, a Dumnezeului 
nostru treimic, pentru ca întru slava Lui să ne mân- 
tuim noi toți, toți cei credincioși! Amin.  
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Predică în lunea Sfântului Duh [2019] 
 
 

Iubiții mei92,  
 

 
în predica de anul trecut93 am vorbit despre 

persoana și lucrarea Duhului Sfânt potrivit Slujbei 
praznicului de astăzi. Căci ziua de azi, în Penticostar, 
este „a doua a Cincizecimii [δευτέρᾳ τῆς Πεντη- 
κοστῆς]”, când „prăznuim pe Însuși Atotsfântul și de 
viață Făcătorul și Atotputernicul Duh [Αὐτὸ τὸ 
Πανάγιον, καὶ Ζωοποιόν, καὶ Παντοδύναμον ἑορτάζο- 
μεν Πνεῦμα], pe unul Dumnezeu [din] Treime [τὸν 
ἕνα τῆς Τριάδος Θεόν], Cel deocinstire și deoființă și 
deoslavă [cu] Tatăl și [cu] Fiul [τὸ ὁμότιμον καὶ ὁμο- 
ούσιον καὶ ὁμόδοξον τῷ Πατρὶ καὶ τῷ Υἱῷ]”94.  

Iar astăzi voi continua aprofundarea teologiei 
praznicului, pentru că teologia Bisericii este adevăra- 
ta bucurie, este bucuria cea sfântă a celor credincioși.  

Prima rugăciune a Vecerniei praznicului de as- 
tăzi, pe care am săvârșit-o ieri în genunchi și cu 
capetele plecate95, a fost către Dumnezeu Tatăl. Și în 
aceasta L-am numit pe Tatăl „Părintele Domnului și 
Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos 
[τὸν Πατέρα τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ]”96, iar pe Fiul L-am mărturisit ca pe 

 
92 Începută la 8. 44, în zi de joi, pe 13 iunie 2019. Soare, 

24 de grade, vânt de 8 km/ h.  
93 A se vedea:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/05/27/predica

-in-lunea-sfantului-duh-2018/.  
94 Cf. http://glt.goarch.org/texts/Pen/p50.html.  
95 Penticostar, ed. BOR 1999, p. 329.  
96 Cf. http://glt.goarch.org/texts/Pen/p50.html.  
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Cel care „a trimis pe Sfântul Duh în Sfinții Săi Ucenici 
și Apostoli [κατέπεμψε τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἐπὶ τοὺς 
Ἁγίους Αὐτοῦ Μαθητὰς καὶ Ἀποστόλους]”97. Pentru 
că harul Duhului, ca limbi ca de foc, s-a sălășluit în 
fiecare dintre ei și toți s-au umplut de harul Său98. Iar 
harul lui Dumnezeu se împarte tuturor celor cre- 
dincioși, fără ca să se împuțineze cu ceva, pentru că 
el izvorăște veșnic din ființa Dumnezeului nostru 
treimic. Căci lucrarea Duhului Sfânt este curățitoare 
în viața noastră99. Și ἐνέργεια [lucrarea] Duhului 
Sfânt, amintită în finalul primei rugăciuni, e comună 
tuturor persoanelor dumnezeiești, pentru că Dum- 
nezeul nostru treimic are o singură ființă, o singură 
voință și o singură lucrare.   

În a treia rugăciune, Mântuitorul Iisus Hristos 
este prezentat ca Cel ce dăruie celor credincioși 
„darul Preasfântului Duh [τὴν τοῦ Παναγίου Πνεύμα- 
τος δωρεάν]”100. Iar darul Duhului este lumina dum- 
nezeiască care ne luminează pe noi și care ne scapă 
din întunericul înșelării demonice101. Și dacă am 
devenit credincioși, am început să teologhisim pe 
Fiul ca fiind împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, 
pentru că cele trei persoane dumnezeiești sunt o sin- 
gură Dumnezeire, Putere și Stăpânire102.   

Fiul e numit aici „strălucirea Tatălui [τὸ ἀπαύ- 
γασμα τοῦ Πατρός]”103. Cu referire la nașterea lui din 
Tatăl. Așa după cum e mărturisit și în Crez: că El S-a 
născut din Tatăl ca „Lumină din Lumină [Φῶς ἐκ 

 
97 Ibidem.  
98 Ibidem.  
99 Ibidem.  
100 Ibidem.  
101 Ibidem.  
102 Ibidem.  
103 Ibidem.  
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Φωτός]”104. Însă și Duhul Sfânt este strălucirea 
Tatălui. Căci indicăm prin aceasta purcederea lui din 
Tatăl.  

Tot în a 3-a rugăciune a Vecerniei, vorbindu-se 
despre relația Fiului cu Duhul Sfânt, ni se spune că 
Duhul Cel bun este al Fiului105. Și aceasta, pentru că 
Duhul Sfânt, „Care din Tatăl purcede [Ὃ παρὰ τοῦ 
Πατρὸς ἐκπορεύεται]” [In. 15, 26, BYZ], Se odihnește 
în Fiul și conlucrează cu Fiul și cu Tatăl întru toate.  

În a 5-a rugăciune, Domnul Hristos e mărturisit 
ca Cel ce ne-a arătat nouă taina Treimii în ziua 
Cincizecimii și a turnat venirea Duhului Sfânt în 
Sfinții Săi Apostoli106. Pentru că întru coborârea 
Duhului la noi s-a coborât slava Treimii la noi și 
astfel Dumnezeu Și-a întemeiat Biserica Lui, iar Sfin- 
ții Apostoli, fiind plini de slava Dumnezeului treimic, 
au devenit evanghelizatorii Bisericii, mărturisitorii și 
propovăduitorii teologiei celei adevărate107. Pentru 
că nu poți să propovăduiești cele ale lui Dumnezeu, 
până când El nu te luminează, nu te curățește și nu 
te sfințește, umplându-te de slava Lui.  

De această dată, într-o cântare a Vecerniei, ni 
se spune că „acum Duhul Cel Mângâietor întru tot 
trupul S-a turnat [εἰς πᾶσαν σάρκα ἐκκέχυται]”108. Și 
aceasta cu referire la harul sau la slava Duhului Sfânt. 
Pentru că nu persoana Duhului, ci slava Lui se toar- 
nă, se revarsă în noi! Slava Duhului e numită, într-o 
altă cântare a praznicului, „putere dintru înălți- 

 
104 Cf.  
https://ro.wikipedia.org/wiki/Simbolul_niceeano-

constantinopolitan.  
105 Cf. http://glt.goarch.org/texts/Pen/p50.html.  
106 Ibidem.  
107 Ibidem.  
108 Ibidem.  
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me”109. Cu care noi ne îmbrăcăm110. Pentru că îmbră- 
carea noastră în har e interioară. Pentru că și la Botez 
și la Cununie și la Hirotonie noi am fost îmbrăcați 
interior cu slava Lui, pentru ca să lucrăm voia lui 
Dumnezeu în viața noastră. Pentru că tot ceea ce slu- 
jește Preotul, slujește prin slava lui Dumnezeu.  

Popoarele creștine sunt chemate să se închine 
Dumnezeirii Celei în trei ipostasuri/ persoane [τὴν 
τρισυπόστατον Θεότητα]111. Iar „Fiul [este] în Tatăl, 
împreună cu Sfântul Duh [Υἱὸν ἐν τῷ Πατρί, σὺν Ἁγίῳ 
Πνεύματι]”112, arătându-se astfel modul Lor interior și 
comunional de existență, comuniunea Lor cea veșni- 
că. „Căci Tatăl fără de timp L-a născut pe Fiul [Πατὴρ 
γὰρ ἀχρόνως ἐγέννησεν Υἱόν], Cel împreună-veșnic și 
împreună [stătător] pe tron [συναΐδιον καὶ σύνθρο- 
νον] [cu El], iar Duhul Sfânt era în Tatăl, împreună 
slăvit cu Fiul [καὶ Πνεῦμα Ἅγιον ἦν ἐν τῷ Πατρί, σὺν 
Υἱῷ δοξαζόμενον]”113.  

Și prin adverbul ἀχρόνως [fără de timp] se 
indică faptul că nașterea Fiului din Tatăl e veșnică. 
Că ea nu are un început temporal. Și când spunem că 
Fiul este împreună-veșnic [συναΐδιον] cu Tatăl, spu- 
nem că și Duhul Sfânt e împreună-veșnic cu Tatăl și 
cu Fiul. Pentru că și purcederea Duhului din Tatăl 
este fără de timp [ἀχρόνως], e mai presus de timp, 
pentru că e din veșnicie.  

Și când, în cântarea citată, ni se spune că 
„Duhul Sfânt era în Tatăl [Πνεῦμα Ἅγιον ἦν ἐν τῷ 
Πατρί]”, ni se mărturisește că dintotdeauna Duhul 
este în Tatăl și în Fiul, pentru că persoanele dum- 

 
109 Ibidem.  
110 Ibidem.  
111 Ibidem.  
112 Ibidem.  
113 Ibidem.  
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nezeiești au aceeași ființă din veci în mod comu- 
nional. Și Ele sunt împreună slăvite de întreaga crea- 
ție care Îi slujește lui Dumnezeu.  

În Sinaxarul românesc al praznicului, ni se 
spune că Duhul Sfânt „sfințește, împarte, înnoiește, 
trimite, înțelepțește, unge pe Proroci și, pe scurt 
zicând toate, El fiind liber, atotputernic, bun, drept, 
ocârmuitor. Prin El este toată înțelepciunea, viața, 
mișcarea [creației]. [...] [Căci] toate câte are Tatăl și 
Fiul are și El, afară de nenaștere și naștere, de vreme 
ce El purcede de la Tatăl”114. Pentru că sunt netrans- 
misibile caracteristicile personale ale persoanelor 
dumnezeiești.  

Într-o cântare a Utreniei de azi ni s-a spus că „în 
Apostoli a strălucit harul Duhului [ἐν Ἀποστόλοις 
ἔλαμψε ἡ χάρις τοῦ Πνεύματός]”115. Și prin verbul „a 
strălucit” de aici ni se vorbește despre împărtășirea 
harului dumnezeiesc. Pentru că lumina Lui sau harul 
dumnezeiesc strălucește în noi și ne umple pe noi de 
prezența sa. Pentru că Dumnezeu strălucește în noi 
harul Duhului Sfânt, căci, prin strălucirea Lui în noi, 
El vine și rămâne în noi prin slava Lui.  

Căci, iubiții mei, ce s-a petrecut cu Sfinții Apos- 
toli la Cincizecime, s-a petrecut și cu noi atunci când 
am fost botezați în pruncie! Pentru că și în noi Și-a 
coborât El slava Lui și S-a sălășluit întru noi, căci am 
devenit locașuri raționale ale lui Dumnezeu. De 
aceea, când vorbim despre harul dumnezeiesc, nu 
vorbim despre o realitate pe care nu o cunoaștem, ci 
despre una interioară nouă, intimă, pentru că harul 
Lui e în noi de la Botez. Și noi trăim tot timpul 
simțind harul Său și fiind luminați, întăriți și sfințiți 

 
114 Penticostar, ed. BOR 1999, p. 345.  
115 Cf. http://glt.goarch.org/texts/Pen/p50.html.  
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de harul lui Dumnezeu, de slava Lui, care e bucuria, 
lumina și hrana noastră cea duhovnicească.  

Căci, la Cincizecime, limbile Sfinților Apostoli 
„au fost înțelepțite pentru slava cunoașterii de Dum- 
nezeu [ἐσοφίσθησαν διὰ τὴν δόξαν τῆς θεογνω- 
σίας]”116. Dar și la Cincizecimea personală, la Botez, 
noi am fost luminați de slava Lui și umpluți de har, 
pentru ca să fim propovăduitorii voii lui Dumnezeu.  

Pentru că Dumnezeu acest lucru cere de la noi: 
ca să fim învățători ai bunei credințe și ai evlaviei 
celei dumnezeiești pentru toți cei care doresc să Îl 
cunoască pe Dumnezeu și să Îi slujească Lui îm- 
preună cu noi.    

Să Îi mulțumim Duhului Sfânt, dimpreună și 
Tatălui și Fiului, pentru toate binefacerile pe care 
Dumnezeul nostru treimic le-a revărsat și le revarsă 
în viața noastră! Pentru că toate se fac după voia Lui. 
Și ceea ce dorește Dumnezeu pentru fiecare dintre 
noi e cel mai bun lucru pe care ni-l putem dori fieca- 
re în parte. Pentru că El dorește ca noi să ne bucurăm 
veșnic împreună cu El și cu toți Sfinții și Îngerii Lui.  

Vă doresc multă sănătate și bucurie, putere de 
muncă și echilibru în tot ceea ce faceți! Amin!  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
116 Ibidem.  
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Predică la Duminica Tuturor Sfinților 
[2019] 

 
Iubiții mei117,  

 
 
porunca Domnului cu privire la Biserică a fost 

împlinită de Sfinții Apostoli și de urmașii lor! Pentru 
că ei au învățat popoarele lumii și le-au creștinat, 
botezându-le în numele Dumnezeului nostru trei- 
mic și le-au învățat să țină toate poruncile Sale [Mt. 
28, 19-20]. Și cei care au ținut toate poruncile Lui și 
au trăit în mod evlavios, pe aceia îi cinstim astăzi cu 
multă bucurie și recunoștință. Pentru că îi cinstim pe 
toți Sfinții lui Dumnezeu, știuți sau neștiuți, care ne-
au umplut de multe binefaceri prin rugăciunile și 
prin viețile și prin teologiile lor. Și când spunem 
Sfinți știuți, ne referim la cei cinstiți de către Biserică, 
canonizați de către ea sau despre care avem date 
concrete despre viața și sfințenia lor. Dar când spu- 
nem Sfinți neștiuți, ne referim la cei pe care nu îi 
cunoaștem, dar care s-au sfințit împreună cu Dum- 
nezeu și pe care El îi cunoaște și sunt cu El pentru 
veșnicie.  

Așadar, avem Sfinți pe care noi, oamenii, nu îi 
cunoaștem, dar care sunt cu Dumnezeu în slava Lui. 
Și care se roagă pentru noi, păcătoșii, și ne întăresc 
în viața noastră de credință. Și pe care Dumnezeu 
poate să ni-i descopere oricând.  

Dar avem și Sfinți încă necanonizați, cărora le 
știm viața în parte, pe care îi cinstim, dar care nu au 
ajuns încă în cărțile de cult și în sinaxarele și calen- 

 
117 Începută la 6. 55, în zi de miercuri, pe 19 iunie 2019. 

Soare, 21 de grade, vânt de 5 km/ h.  
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darele Bisericii. Pentru că Biserica nu „inventează” 
Sfinți, ci „Biserica doar recunoaște și proclamă so- 
lemn această sfințenie dăruită unor oameni de Dum- 
nezeu. În acest sens, la Duminica Tuturor Sfinților și 
la Duminica Sfinților Români sunt cinstiți cu evlavie 
și invocați în rugăciune atât Sfinții cunoscuți, cât și 
cei necunoscuți, adică atât Sfinții canonizați (înscriși 
în calendar), cât și cei încă necanonizați de Bise- 
rică”118. 

Pentru că astăzi îi cinstim pe toți Sfinții lui 
Dumnezeu, pe cei care sunt în Împărăția Lui, pe toți 
Sfinții Bisericii Sale. Și ei sunt modelele noastre de 
viețuire creștină și rugătorii cei neobosiți pentru 
mântuirea noastră și cei care ne călăuzesc, în fiecare 
zi, în viața de sfințenie.  

Iar eu, având parte de convertire în ado- 
lescență și nu în copilărie, am început să îi cunosc pe 
Sfinții lui Dumnezeu începând cu solul Scripturii. 
Primii Sfinți pe care i-am cunoscut au fost cei din 
Dumnezeiasca Scriptură, apoi am început să cunosc 
viețile a diverși Sfinți ai Bisericii și să citesc operele 
lor. Și așa, pe rând, Sfinții lui Dumnezeu au intrat în 
viața mea și mi-au schimbat și îmi schimbă continuu 
perspectiva asupra vieții creștine, asupra vieții orto- 
doxe. Pentru că, dacă citești doar Scriptura, nu îți 
poți închipui cât de profunde și de pline de minuni 
sunt viețile Sfinților lui Dumnezeu. Tot la fel, dacă 
vii și participi la Slujbe, și te mulțumești doar cu ceea 
ce auzi la Slujbe și la predică, nu îți poți închipui câți 
Sfinți preaminunați și câte cărți au acești Sfinți și 
câte cărți de teologie s-au scris de-a lungul secolelor 
în diverse limbi ale lumii.  

 
118 Cf.  
https://basilica.ro/biserica-ortodoxa-comemoreaza-

pe-toti-eroii-dar-nu-i-proclama-pe-toti-sfinti/.  
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Tocmai de aceea, rugăciunile personale, făcute 
acasă și oriunde mergem, alături de cele făcute la 
Biserică, în timpul Slujbelor Bisericii, trebuie unite 
cu multe citiri teologice personale. Pentru că numai 
astfel putem să îi cunoaștem pe Sfinții lui Dum- 
nezeu, pe milioanele de Sfinți ale lui Dumnezeu și 
cât de minunate sunt viețile lor. Trebuie să ne luăm 
notițe din viețile lor! Trebuie să revenim adesea la 
cuvintele lor și la datele vieților lor! Pentru că Scrip- 
tura și Slujbele și Viețile Sfinților și operele lor 
teologice sunt fagurele de miere al credinței Bisericii, 
care ne hrănește în mod fundamental.  

Am citit, ca nou convertit, mai întâi Scriptura. 
Și am început să o citesc și să transcriu cărți și pasaje 
din ea. Apoi am participat la Slujbele Bisericii și am 
început să citesc și să cânt la strană. După aceea m-
am spovedit și împărtășit. Dar în măsura în care am 
început să citesc teologia Bisericii și Viețile Sfinților, 
am început să mă simt părtaș la viața Bisericii și am 
început să înțeleg ce minune preadumnezeiască e 
teologia și viața Bisericii. Cum viața Bisericii și teo- 
logia ei te fac duhovnicesc, te fac un om ceresc, care 
trăiești o viață dumnezeiască.  

Pentru că întâlnirea cu Sfinții lui Dumnezeu te 
face să îți dorești viața lor. Întâlnirea cu ei te schimbă 
radical, pentru că, pe de o parte, înțelegi ce înseamnă 
pentru ei a fi ortodox și asta te smerește enorm, dar, 
pe de altă parte, întâlnirea cu ei înseamnă începutul 
prieteniei și al iubirii față de ei, începutul rugăciunii 
față de ei, începutul simțirii rugăciunii lor în viața ta.  

Căci Sfinții, când ne deschidem lor, ne umplu 
de iubirea lor. De iubirea lor înfocată, vie, dumne- 
zeiască, copleșitoare. Pentru că ei au învățat de la 
Dumnezeul tuturor să se dăruie continuu și să fie în- 
totdeauna aproape de noi și de nevoile noastre. Ei 
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sunt lumini raționale aprinse de Dumnezeu și raze 
personale ale lui Dumnezeu, care strălucesc dumne- 
zeiește în adâncul nostru. Iar Sfinții și Îngerii lui 
Dumnezeu trăiesc și slujesc împreună cu noi și 
tocmai de aceea casele și călătoriile și Bisericile noas- 
tre sunt pline de prezența lor dumnezeiască.  

Pentru că Sfinții și Îngerii lui Dumnezeu nu 
înlocuiesc niciodată prezența Lui în viața noastră, ci 
El e prezent în viața noastră dimpreună cu Sfinții și 
Îngerii Lui. Așa cum spunem la rugăciunea Litur- 
ghiei: „fă [ca] împreună [cu] intrarea noastră să fie 
[și] intrarea Sfinților Îngeri [ποίησον σὺν τῇ εἰσόδῳ 
ἡμῶν εἴσοδον Ἁγίων Ἀγγέλων γενέσθαι]” [în Dumne- 
zeiescul Altar al Bisericii], care împreună cu noi 
liturghisesc/ slujesc [συλλειτουργούντων ἡμῖν] și îm- 
preună slăvesc bunătatea Ta [καὶ συνδοξολογούντων 
τὴν Σὴν ἀγαθότητα]”119. Căci lucrarea Sfinților și a 
Îngerilor Lui e aceea de împreună liturghisitori și 
împreună slujitori cu noi ai lui Dumnezeu. Pentru că 
El primește slujirea noastră, a Slujitorilor Altarului, 
deși înaintea Lui stau „mii de Arhangheli [χιλιάδες 
Ἀρχαγγέλων] și zeci de mii de Îngeri [καὶ μυριάδες 
Ἀγγέλων], Heruvimii și Serafimii [τὰ Χερουβεὶμ καὶ 
τὰ Σεραφείμ]”120, împreună cu toate Puterile cele 
cerești, revelate nouă de către Dumnezeu prin Sfân- 
tul Sfințit Mucenic Dionisios Areopagitul, Părintele 
nostru.  

Însă, dacă nu-i cunoști în mod personal pe 
Sfinții și pe Îngerii Lui e ca și cum ai sta în fața unei 
biblioteci imense, cu milioane de cărți, fără să des- 
chizi vreuna dintre ele și să citești. Dar dacă începi 
să citești vreuna din aceste cărți cu credință, cu 

 
119 Cf.  
http://glt.goarch.org/texts/Oro/Sun_Liturgy.html.  
120 Ibidem.  
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evlavie, vrând să cunoști pe Slujitorii lui Dumnezeu, 
atunci vei intra într-o lume nouă, într-un univers 
personal unic, pentru că vei vedea oameni adevărați 
și duhuri sfinte care Îi slujesc lui Dumnezeu. Pentru 
că, citind despre minunile Sfinților Îngeri și despre 
minunile și viețile Sfinților, veți găsi detalii și subtili- 
tăți unice, învățături dumnezeiești inimaginabile și 
convertiri și fapte care întrec orice închipuire. Pentru 
că Dumnezeu locuiește cu adevărat, prin slava Lui, 
în Îngerii și Sfinții Săi, iar faptele lor sunt cuceritoare, 
sunt nespus de frumoase și de sfinte și ne încre- 
dințează despre atotputernica lucrare a lui Dum- 
nezeu în creația Sa și în mântuirea fiecărui om în 
parte.   

Pentru că fiecare Sfânt are povestea lui de viață, 
are traseul său unic, are propriul său drum cu Dum- 
nezeu prin care s-a mântuit. Cine l-a ajutat, cine l-a 
format, cine l-a ispitit, cine l-a cinstit, ce a citit, cum 
s-a rugat, cum a trăit și a adormit: sunt detalii pe care 
le vom afla citind viețile lor.  

Iar eu, pe fiecare zi, aflu noi și noi detalii din 
viețile Sfinților și viața mea se îmbogățește enorm. 
Fără ei, fără Îngerii, Sfinții, geniile și marii oameni ai 
istoriei, viața mea ar fi fost foarte săracă în idei, sen- 
timente și înțelegeri existențiale. Sau limitată la 
experiența mea de viață și la oamenii pe care i-am 
întâlnit în mod direct. Dar, venind toți aceștia în 
viața mea pe calea cititului, iar Sfinții și Îngerii Lui și 
prin mângâierea și luminarea lor directă în viața 
mea, m-au îmbogățit și mă îmbogățesc enorm, pen- 
tru că port în mine o tradiție, o istorie, o experiență 
colosală.  

Bineînțeles, fiecare dintre dumneavoastră pu- 
teți să spuneți același lucru ca și mine! Fiecare puteți 
să dați mărturie despre cum au intrat Sfinții și Îngerii 

93



și marii oameni ai istoriei în viața dumneavoastră. 
Cum au intrat și intră și vă schimbă continuu. Pentru 
că Sfinții și Îngerii Lui nu sunt geloși pe noi, nu ne 
țin la distanță, nu ne vor răul, ci, dimpotrivă, vor ca 
să ne sfințim viața continuu și să primim luminările 
lor în mod continuu și, împreună cu ei, să Îi slujim 
lui Dumnezeu și acum și veșnic.  

Dar Sfinții nu sunt doar nevăzuți, ci și văzuți! 
Deși noi, astăzi, îi lăudăm și îi cinstim pe Sfinții care 
au adormit și sunt cu Domnul în Împărăția Sa, tre- 
buie să știm că noi trăim, astăzi, în Biserica Lui, 
dimpreună cu Sfinții lui Dumnezeu care sunt încă în 
viața aceasta. Eu cunosc câțiva Sfinți ai lui Dum- 
nezeu care încă trăiesc printre noi și sunt o fru- 
musețe duhovnicească a Bisericii, după cum am cu- 
noscut pe câțiva care au adormit recent. Pentru 
mine, Sfinții, nu sunt un subiect strict literar, ci o 
realitate pe care o cunosc direct. De care mă bucur, 
de la care învăț, în fața cărora mă plec și pe care îi 
urmez în viața mea.  

Iar diferența dintre ei și omul „comun” e aceea 
că sunt paradisuri personale. Sunt minuni parado- 
xale ale lui Dumnezeu. Sunt mai presus de oameni, 
plini de smerenie și de bună-cuviință. Sfințenia lor 
constă în prezența lui Dumnezeu în ei, care îi face 
harismatici, plini de vederi, de luminări și de simțiri 
sfinte, plini de virtuți și de fapte bune, de cunoaștere 
și de slujire sfântă, de multă deschidere și omenie.  

Tocmai de aceea, praznicul de astăzi nu e cu 
precădere despre trecut, ci despre prezent. Pentru că 
prezentul Bisericii e veșnic. Sfinții lui Dumnezeu din 
toate secolele sunt mereu contemporanii noștri și 
prietenii noștri și colaboratorii noștri pe calea lui 
Dumnezeu. Așa că noi, dacă traducem cărțile Sfin- 
ților și vorbim despre Sfinți, nu vorbim despre un 
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subiect perimat, ci despre un subiect mereu valabil. 
Pentru că ei sunt vii și noi suntem vii. Ei sunt vii și 
ne fac și pe noi vii prin exemplul și rugăciunea lor.  

Căci teologia Bisericii e întrupată în Sfinții ei și 
ea e vie ca și Sfinții lui Dumnezeu. Iar orice carte 
teologică e o carte vie, e o carte care reactivează și 
susține în noi viața duhovnicească, pentru că orice 
carte teologică e o carte harică, e o carte a Împărăției 
lui Dumnezeu, e o carte veșnică. Pentru că ea con- 
ține adevăruri veșnice.  

Așadar, iubiții mei, Sfinții și Îngerii lui Dum- 
nezeu fac parte din viața noastră și sunt împreună cu 
noi pururea! Ei sunt călăuzele, sunt sprijinitorii, sunt 
ajutătorii noștri, sunt împreună-liturghisitori cu noi 
înaintea lui Dumnezeu. Și fără ei nu am ști multe 
adâncimi ale vieții duhovnicești. De aceea, a învăța 
de la ei continuu e un act de multă înțelepciune, 
după cum a fi prieten cu Sfinții și Îngerii lui Dum- 
nezeu e adevărata împlinire a omului. Căci Dum- 
nezeu ne vrea pe toți una întru El, o singură unitate 
sfântă și dumnezeiască, care să Îi slujim Lui pentru 
toți vecii. Amin!  
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Predică la nașterea Sfântului Ioannis Bo- 
tezătorul [2019] 

 
Iubiții mei121, 

 
 
astăzi îl pomenim pe cel care L-a simțit pe 

Domnul din pântecele maicii sale! Căci atunci „când 
a auzit Elisavet salutarea [τὸν ἀσπασμὸν] Mariei...a 
săltat pruncul în pântecele ei. Și s-a umplut Elisavet 
de Duhul Sfânt” [Lc. 1, 41, BYZ]. Pentru că Sfântul 
Ioannis Botezătorul, astăzi pomenit de către Bise- 
rică, fiind în pântecele maicii sale, a Sfintei Elisavet 
[Ἐλισάβετ], a simțit, prin glasul Maicii Domnului, pe 
Domnul, Care Se afla în pântecele Maicii Sale. Și 
când L-a simțit pe Domnul, Sfântul Ioannis, pruncul, 
cel nenăscut, s-a umplut de harul Sfântului Duh, 
dimpreună cu maica lui. Iar această întâlnire dumne- 
zeiască a fost iconizată astfel:  

 

 
 

121 Începută la 8. 54, în zi de joi, pe 20 iunie 2019. Soare, 
22 de grade, vânt de 3 km/ h./  
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Unde122 Domnul îl binecuvântă pe Sfântul Ioan- 
nis, pe Înaintemergătorul Său, care din pântecele 
maicii sale L-a simțit pe El.   

Sfântul Lucas folosește verbul σκιρτάω [schir- 
tao], care înseamnă „a sălta” sau „a sări”, pentru a 
exprima mișcarea veselă, duhovnicească, a Sfântului 
Ioannis la simțirea prezenței Domnului lângă el. 
Același verb s-a folosit și în Slujba zilei de azi, unde 
ni se spune că Ioannis este „cel care a săltat în 
pântece [ὁ σκιρτῶν ἐν κοιλίᾳ]”123. Și „pruncul a săltat 
[τὸ βρέφος ἐσκίρτησεν], căci înăuntru robul a lăudat 
pe Stăpânul [ἔνδοθεν γὰρ ὁ δοῦλος ᾔνει τὸν Δεσ- 
πότην]”124.   

Unde înăuntru? În pântecele maicii sale! Și 
pântece, în limba greacă, este κοιλία [chilia]125. 
Pentru că chilia monahală sau camera noastră de 
rugăciune și de studiu este pântecele care ne ferește 
de toate cele rele. Dacă stăm în pântecele liniștirii de 
patimi și ne nevoim duhovnicește și ne rugăm Dom- 
nului, atunci ne umplem de vederi și de înțelegeri și 
de simțiri dumnezeiești. Pentru că ne punem cu 
totul în cunoașterea, în slujirea și în lăudarea lui 
Dumnezeu. Iar fiecare dintre noi are nevoie de 
retragerea în chilia sa, în camera sa duhovnicească, 
pentru rugăciune și odihnire interioară, pentru 
reflecție și contemplare sfântă, pentru studiu și mun- 
că de cercetare. Ca, atunci când ieșim din ea, din 
cămara noastră de taină, să ieșim pregătiți pentru 
slujirea și întâlnirea cu oamenii.  

 
122 Am preluat Sfânta Icoană de aici:  
https://misionerosyperegrinos.files.wordpress.com/2

015/10/06e3b-icoon_kleur_2.jpg?w=424&h=553&zoom=2.  
123 Cf. http://glt.goarch.org/texts/Jun/Jun24.html.  
124 Ibidem.  
125 Cf. Friberg Greek Lexicon, 16. 279, apud BW 10.  
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Sfântul Ioannis a săltat în pântecele maicii sale 
pentru că s-a bucurat duhovnicește! Și bucuria du- 
hovnicească este cea care vine deodată în noi, ca dar 
al lui Dumnezeu în viața noastră. Pentru că apro- 
pierea de Dumnezeu pentru a-I sluji Lui, citirea de 
cărți sfinte, apropierea de Sfintele Moaște, întâl- 
nirea cu oameni duhovnicești e întotdeauna o um- 
plere de bucurie. Și dacă vii cu inimă deschisă, 
smerită, iubitoare, spre Dumnezeu și spre oameni, 
Dumnezeu te bucură neîncetat.  

De aceea, trebuie să ne deschidem spre bucuria 
lui Dumnezeu și să Îl lăsăm pe Dumnezeu să ne 
bucure. Și El ne bucură negrăit, dacă înțelegem 
fiecare zi ca o zi a întâlnirilor minunate. Căci oricând 
putem să ne întâlnim cu oameni ai lui Dumnezeu, 
care pot puncta în mod hotărâtor viața noastră sau 
putem citi, înțelege, avea vederi, luminări și simțiri 
dumnezeiești. Oricând viața noastră poate fi îmbo- 
gățită în mod uluitor de mila lui Dumnezeu, fie în 
mod direct, fie prin intermediul oamenilor sau a 
citirii sau a vederii a ceva anume.  

Căci, în mod direct, Dumnezeu ne umple de 
vederi, de luminări, de simțiri, de vindecări sfinte. Ne 
umple prin slava Lui cea dumnezeiască. Iar, indirect, 
prin oameni, cărți, obiecte, împrejurări diverse, El ne 
poate revela lucruri uluitor de mari. Numai noi să 
fim pregătiți pentru ele! Numai noi să fim deschiși 
milei Sale, bucuriei Sale de a ne descoperi noi taine 
dumnezeiești!   

De ce saltă Sfântul Ioannis? Pentru că mama sa 
a auzit glasul Născătoarei de Dumnezeu. Prin glasul 
Maicii Stăpânului s-au umplut de har și maica și 
pruncul ei. Adică și Elisavet și Ioannis.  

Și se poate așa ceva, ca maica să transmită 
pruncului din pântece starea ei sufletească? Da, se 
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poate! Pentru că pruncul e capabil să simtă stările 
sufletești ale mamei sale. Căci „copilul răspunde nu 
numai la stările afective ale mamei, ci și la comuni- 
carea verbală a celei care îl poartă în pântece. El se 
comportă ca o adevărată persoană – și este, în fapt, o 
persoană nouă încă din clipa zămislirii. Deși e doar 
un boț de carne, pruncul așteaptă un cuvânt bun, un 
bun-venit, o primire călduroasă din partea părinților 
– singurul sprijin de viață în lumea pentru care se 
pregătește de-a lungul celor 9 luni”126 de viață intra- 
uterină. 

Pentru că fiecare dintre noi dorim, din prima 
clipă a zămislirii noastre, să existăm și să fim iubiți și 
apreciați de către oameni. Căci darul vieții, pe care 
ni-l dă Domnul, este plin de bucurie și de dorința de 
împlinire interioară. Și Domnul dă părinților darul 
vieții, tocmai pentru ca să-l ocrotească pe copil, să îl 
iubească, să îl aprecieze tot mai mult pe fiecare zi. Iar 
un copil se descoperă pe sine pe fiecare zi și se matu- 
rizează pe fiecare zi. Și părinții, bunicii, rudele, 
vecinii, prietenii, concetățenii sunt martorii vieții 
noastre, cei care pot depune mărturie despre cum 
ne-au perceput în relația cu ei.   

Când s-a născut Sfântul Ioannis Botezătorul, 
„au auzit vecinii și rudele ei că mărea [ἐμεγάλυνεν] 
Domnul mila Lui cu ea și se bucurau împreună cu ea” 
[Lc. 1, 58, BYZ]. Cu mama sa, implicit și cu tatăl său. 
Pentru că cea stearpă [Lc. 1, 36], din mila Domnului, 
a născut fiu. Pentru că Sfânta Elisavet nu putea să 
nască. Dar când Domnul a mărit mila Lui cu ea, când 
a arătat din belșug mila Lui în ea, aceasta l-a născut 
pe Sfântul Ioannis și cei cunoscuți ai familiei s-au bu- 

 
126 Cf.  
https://www.familiaortodoxa.ro/2009/06/16/fara-

afectiune-copiii-nostri-se-nasc-bolnavi/.  
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curat de nașterea lui. Pentru că nașterea unui om ne 
bucură întotdeauna. Și cine nu se bucură de nașterea 
unui om e semn că are o dragoste bolnavă, o dragoste 
viciată. Pentru că puterea noastră sufletească de a 
iubi se îmbolnăvește în noi, când lăsăm patimile să 
vorbească în locul ei.  

„Ioannis este numele lui [Ἰωάννης ἐστὶν τὸ 
ὄνομα αὐτοῦ]!” [Lc. 1, 63, BYZ], a scris tatăl, care era 
mut, pe o tăbliță. „Și s-au minunat toți. Și s-a deschis 
gura lui numaidecât și limba lui, și vorbea bine- 
cuvântând pe Dumnezeu. Și s-a făcut frică peste toți 
vecinii lor” [Lc. 1, 63-65, BYZ]. Pentru că oamenii se 
minunează când le revelezi voia lui Dumnezeu și se 
înfricoșează când văd marile minuni ale lui Dum- 
nezeu. Căci numele lui, al Profetului, a fost vestit de 
Dumnezeu prin Arhanghel [Lc. 1, 13]. Și Ioannis vine 
de la נָׁןיֹו חָׁ  [Iohanan], care e o prescurtare de la נָׁן  ְיהֹוחָׁ
[Iahohanan] și care înseamnă „Domnul este mi- 
lostiv”127. Un nume teoforic, pe care Lc. 1, 58 ni-l 
explică. Pentru că „mărea [ἐμεγάλυνεν] Domnul mila 
Lui cu ea”, cu maica sa și cu tatăl său.  

בַ ע  -128, de unde provine forma gre[Elișeva] ֱאִלישֶּ
cească Ἐλισάβετ [Elisavet], e un alt nume teoforic. 
Un alt nume care conține numele lui Dumnezeu în 
el. Pentru că înseamnă „Dumnezeul meu este un 
jurământ”129. Tatăl său, în ebraică, este ְזַכְריָׁה [Zaka- 
riah]130. Care, în greacă, e Ζαχαρίας. Și, în ebraică, 
Zakariah înseamnă „pomenește pe Domnul”131.  

 
127 Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Yohanan.  
128 Cf. https://he.wikipedia.org/wiki/אלישבע_בת_עמינדב.   
129 Cf. https://en.wiktionary.org/wiki/Elisabeth.  
130 Cf. https://he.wikipedia.org/wiki/זכריה_הנביא.  
131 Cf.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Zechariah_(New_Testa

ment_figure).  
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Pentru că în timpul rugăciunii și al tămâierii 
liturgice Sfântul Zaharias a avut marea vedenie în 
care a aflat că îl va naște pe Ioannis [Lc. 1, 10-11]. Iar 
Sfânta Elisavet a pus pe seama lui Dumnezeu ză- 
mislirea ei, spunând: „Așa mi-a făcut mie Domnul în 
zilele [în] care a privit [ἐπεῖδεν], [ca] să înlăture ocara 
mea dintre oameni” [Lc. 1, 25, BYZ]. Căci El privește 
veșnic spre noi, dar ne dăruie cele bune ale Sale când 
suntem în stare să le primim. Când suntem pregătiți 
pentru ele. Pentru că „El este văzătorul [ὁρατής] 
lucrurilor oamenilor și El [nu] a scăpat nimic [din 
cele] pe care le fac [oamenii] și nici [nu] va fi loc să 
se ascundă celor care fac fărădelegi” [Iov 34, 21-22, 
LXX].  Căci „Ochii Domnului [sunt] peste cei Drepți 
și urechile Lui [sunt] întru rugăciunea lor” [Ps. 33, 16, 
LXX]. 

Iar Dumnezeu a auzit rugăciunea lor, a pă- 
rinților celor neroditori, și le-a dăruit un prunc sfânt! 
El a ridicat ocara părinților celor sterpi și le-a dăruit 
pe Sfântul Ioannis ca expresie a milei Lui cu ei. Iar 
astăzi noi prăznuim o naștere bună, reușită, o naș- 
tere binecuvântată, o naștere de Profet. Prăznuim 
nașterea Înaintemergătorului [Προδρόμου] și a Bo- 
tezătorului Ioannis [καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου]132.   

Pentru că toți trebuie să ne naștem pentru ca să 
ne renaștem continuu, duhovnicește. Nașterea noas- 
tră este pentru ca să ne reînnoim interior pururea. 
Iar Botezul nostru îl reînnoim pururea în noi prin 
pocăința noastră pentru păcatele noastre. Căci po- 
căința ne întinerește pururea, ne umple de viață și de 
bucurie, de pace și de împlinire sfântă. Tocmai de 
aceea, cine se pocăiește în inima lui, se și spovedește 

 
132 Cf.  
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/3950/sxsaintinfo.as

px.  
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des, foarte des. Pentru că pocăința noastră este în- 
ceputul iertării noastre. Și, venind la Duhovnic, 
Domnul ne iartă prin el și ne dezleagă pe noi de 
păcatele pentru care ne pocăim și pe care le mărtu- 
risim cu durere, și ne ridică pe noi iarăși la viața cu 
Sine.  

Da, iubiții mei, 24 iunie prevestește 25 decem- 
brie!  Căci cel care s-a născut astăzi, în timpul verii, 
e Înaintemergătorul Stăpânului Hristos. Și căldura 
verii exprimă iubirea Sfântului Ioannis pentru Dom- 
nul, Care Se naște în iarna păcatelor noastre, tocmai 
pentru ca să ne mântuie pe noi. Iar dacă ieșim din 
păcat, ieșim din iarna, din frigul, din gerul păcatelor 
noastre, din singurătatea existențială în care ne 
aruncă păcatele. Și la El e căldură și pace, e bucurie 
și veselie dumnezeiască, e împlinire veșnică.  

Așadar, să facem din fiecare zi a noastră, a vieții 
noastre, o zi a deschiderii noastre către bucuria lui 
Dumnezeu! Pentru că El vrea să ne bucure. El vrea să 
ne miluiască. El vrea să ne înalțe la noi înțelegeri 
sfinte. Și dacă ne deschidem Lui, ne și bucurăm cu El 
și cu oamenii și cu întreaga creație, pentru că a fi îm- 
preună înseamnă a te bucura.  

Copiii sunt bucuria noastră! Copiii sunt cei care 
duc mai departe tezaurul de experiență al lumii. Dar, 
ca să ne bucurăm de ei cu adevărat, trebuie să îi 
facem pe copiii noștri plini de viața cu Dumnezeu, 
prin botezarea lor din pruncie, pentru ca să crească 
ca mădulare vii ale lui Hristos Dumnezeu. Un copil, 
care crește cu Dumnezeu, e un copil care se împli- 
nește pururea. Pentru că oamenii se împlinesc numai 
în viața cu Dumnezeu. Iar dacă suntem cu Dum- 
nezeu, suntem oameni vii cu adevărat, suntem 
oameni duhovnicești, suntem bucurii sfinte pentru 
toți. Amin!  
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Predică la pomenirea Sfinților Apostoli 
Petros și Pavlos [2019] 

 
 

Iubiții mei133,  
 
 

Sfinții Apostoli Petros [Πέτρος]134 și Pavlos 
[Παῦλος]135, cei doi mari Sfinți Apostoli ai Domnului, 
sunt pomeniți împreună astăzi, pe 29 iunie 2019, 
pentru că sunt „cei întâi pe tronuri [șezători dintre] 
Apostoli [οἱ τῶν Ἀποστόλων πρωτόθρονοι] și ai lumii 
învățători [καὶ τῆς οἰκουμένης διδάσκαλοι]”136. Asta  
ne spune troparul praznicului de astăzi! Pe când, în 
Slujba zilei, ei sunt numiți „cei întâi corifei [πρωτο- 
κορυφαίων]”137 ai Apostolilor. Adică cei întâi capi sau 
conducători ai Apostolilor. Pentru că „amândoi cori- 
feii Apostolilor erau plini de Duhul Sfânt și de dum- 
nezeiescul dar”138.  

Sfântul Petros l-a biruit pe Simon magul139! Ni 
se spune acest lucru într-o cântare a praznicului. Și 

 
133 Începută la 17. 03, pe 25 iunie 2019, în zi de marți. 

Vânt puternic, semne de ploaie.  
134 Cf.  
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/4018/sxsaintinfo.asp

x.  
135 Cf.  
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/4017/sxsaintinfo.asp

x.  
 

136 Ibidem.  
137 Cf. http://glt.goarch.org/texts/Jun/Jun29.html.  
138 Mineiul pe iunie, ed. BOR 1894, p. 295. Am 

actualizat textul citat.  
139 Cf. http://glt.goarch.org/texts/Jun/Jun29.html. 

Cântarea e aceasta: „Φάσμασι τὸν Σίμωνα μάγον, τὸν θεομά- 
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astfel, Slujba zilei ne confirmă faptul că disputa 
Sfântului Petros cu Simon e autentică. În ipacoiul 
zilei – care nu se cântă, ci se citește –, se mărturisește 
faptul că Sfântul Pavlos a murit martiric la Roma140. 
Sfântul Petros e numit „piatra credinței [ἡ πέτρα τῆς 
πίστεως]”141, pe când Sfântul Pavlos e numit „lauda 
lumii [καύχημα τῆς οἰκουμένης]”142. Pentru că ne 
lăudăm în Sfântul Pavlos, cel care este Apostolul nea- 
murilor, stând pe piatra credinței mărturisită de 
către Sfântul Petros.  

– Și care e credința mărturisită de Petros, pe 
care Domnul a lăudat-o?  

–  E aceasta: „Tu ești Hristos [Σὺ εἶ ὁ Χριστός], 
Fiul lui Dumnezeu Celui viu [ὁ Υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ 
ζῶντος]” [Mat. 16, 16, BYZ]. Pentru că, în același timp, 
Petros a mărturisit că Iisus este Hristos și că El este 
Fiul lui Dumnezeu Celui viu, Fiul cel veșnic al lui 
Dumnezeu. Și dacă L-a mărturisit pe Fiul, dar și pe 
Tatăl, împreună cu Ei este și Duhul Sfânt. Pentru că 
Dumnezeul nostru este Treime de persoane.    

Într-o cântare a Vecerniei, Pavlos este numit 
„gura Domnului [στόμα Κυρίου]”143. Pentru că el ne-
a vestit voia lui Dumnezeu. Căci, din prigonitor 
[διώκτης] al Bisericii, el a fost ridicat „până la al 
treilea cer [ἕως τρίτου οὐρανοῦ]”144 în vedere exta- 
tică. Și prin aceasta ni se spune că orice păcătos se 

 
χον ἐπαρθέντα, πρὸς αἰθέριον ὕψος, καταβαλὼν ἀρρήτῳ θείᾳ 
δυνάμει, ὁ Πέτρος μακαρίζεται”.  

140 Ibidem. Aceasta e cântarea: „Ποία φυλακὴ οὐκ ἔσχε 
σε δέσμιον; ποία δὲ Ἐκκλησία οὐκ ἔχει σε Ῥήτορα; Δαμασκὸς 
μέγα φρονεῖ ἐπὶ σοὶ Παῦλε· εἶδε γὰρ σε σκελισθέντα φωτί· 
Ῥώμῃ σου τὸ αἷμα δεξαμένη, καὶ αὐτὴ κομπάζει...”.  

141 Ibidem.  
142 Ibidem.  
143 Ibidem.  
144 Ibidem.  
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poate sfinți. Pentru că Dumnezeu cheamă pe tot 
omul la mântuire și sfințire. El nu este gelos pe noi, 
pe mântuirea noastră! Ci, dimpotrivă, îl ajută pe fie- 
care om să se împlinească în relația cu Sine.  

Sfinții Petros și Pavlos sunt numiți, tot la Vecer- 
nie, „aripile cunoașterii de Dumnezeu [τῆς θεογνω- 
σίας τὰς πτέρυγας]”145. Căci teologiile lor, aidoma 
unor aripi, ne înalță mereu în cunoașterea lui Dum- 
nezeu. Dar sunt numiți și „mâinile Evangheliei ha- 
rului [τὰς χεῖρας Εὐαγγελίου τοῦ τῆς χάριτος], pi- 
cioarele propovăduirii adevărului [τοὺς πόδας τῆς 
ἀληθείας τοῦ κηρύγματος], râurile înțelepciunii 
[τοὺς ποταμοὺς τῆς σοφίας], coarnele Crucii [τοῦ 
Σταυροῦ τὰ κέρατα]”146.  

Și cei doi Apostoli sunt coarnele sau brațele 
Crucii, pentru că ei au extins Biserica pe pământ. Și 
sunt râurile înțelepciunii pentru Biserica lui Dum- 
nezeu, pentru că teologia lor este viața noastră. Și 
sunt picioarele propovăduirii adevărului, sunt pi- 
cioarele Evangheliei lui Hristos, pentru că au mers pe 
jos și au propovăduit tuturor Evanghelia mântuirii. 
Și, la fel, sunt mâinile Evangheliei harului, pentru că 
ne-au dăruit tuturor cuvintele vieții celei veșnice. Și 
ni le-au dăruit spre mântuirea noastră, spre schim- 
barea noastră duhovnicească continuă.  

Amândoi sunt numiți „podoabele cele vestite 
ale Romei [τὰ Ῥώμης περιφανῆ ἐγκαλλωπίσματα]”147. 
Pentru că ambii au murit mucenicește la Roma și 
Sfintele lor Moaște sunt acolo, la Roma, în Italia148. 

 
145 Ibidem.  
146 Ibidem.  
147 Ibidem.  
148 Detalii despre Sfintele lor Moaște găsiți în predica 

de anul trecut:  
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Iar dacă Sfinții lui Dumnezeu îngăduie ca Sfintele lor 
Moaște să fie păstrate de eterodocși e pentru că 
Dumnezeu îi dorește pe toți în Biserica Lui.  

Când Sfântului Pavlos i s-a tăiat capul, atunci a 
curs lapte și nu sânge! Iar călăul său și cei prezenți la 
execuția lui au dat slavă lui Dumnezeu149.  

Înainte ca Sfântul Petros să fie răstignit, L-a 
văzut pe Domnul intrând în Roma, Care i-a spus că a 
venit să fie răstignit din nou. Și prin aceasta a înțeles 
că el va fi răstignit150. Și, la cererea sa, Sfântul Petros 
a fost răstignit cu capul în jos151.  

Amândoi au fost martirizați în timpul împăra- 
tului Nero152. Și, înainte să fie răstignit, Sfântul Petros 
s-a rugat și a predicat celor de față153. Înainte să i se 
taie capul, Sfântul Pavlos s-a rugat îndelung cu fața 
spre răsărit și cu mâinile ridicate spre cer. S-a rugat 
în limba ebraică, în limba sa maternă, apoi s-a lăsat 
martirizat fără să mai spună ceva154. Dar atât pre- 
dicarea adevărului a Sfântului Petros, cât și rugă- 
ciunea îndelungă a Sfântului Pavlos trebuie să fie în 

 
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/06/28/predic

a-la-pomenirea-sfintilor-apostoli-petros-si-pavlos-29-iunie-
2018/.  

149 Faptele Sfântului Pavlos în New Testament Apo- 
crypha, revised edition of the collection initiated by Edgar 
Hennecke, edited by Wilhelm Schneemelcher, with  english 
translation edited by R. McL. Wilson, vol. II, Writings rela- 
ting to the Apostles Apocalypses and related subjects, Pub. 
James Clarke & Co | Westminster John Knox Press Louisville, 
Kentucky, 2003, p. 262-263.  

150 Faptele Sfântului Petros în Idem, p. 314.  
151 Idem, p. 315.  
152 Idem, p. 262, 316-317.   
A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Nero.  
153 Idem, p. 315-316.  
154 Idem, p. 262.  
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viața noastră. Pentru că trebuie să vestim oamenilor 
voia lui Dumnezeu și, în același timp, trebuie să I ne 
rugăm Lui îndelung. Căci predicarea adevărului este 
o milostenie duhovnicească făcută oamenilor, pe 
când rugăciunea îndelungă este îndulcirea noastră 
duhovnicească și liniștirea noastră.  

Petros [Πέτρος] este supranumele lui Simon 
[Σίμων]. Iar Petros traduce ebraicul Kefa [א יפָׁ  care ,[כֵּ
înseamnă Piatră155. De aici sintagma „piatra credinței 
[ἡ πέτρα τῆς πίστεως]” pe care o găsim în Slujba zilei 
de astăzi. Pentru că numai credința în Dumnezeu și 
faptele ei ne fac tari în fața ispitelor și a prigoanelor 
de tot felul.  

Savlos [Σαῦλος] a devenit mai apoi Pavlos 
[Παῦλος]. În ebraică, numele său este אּול  .156[Șaul] שָׁ
Iar Șaul înseamnă „cerut pentru” sau „rugat pen- 
tru”157. Căci Sfântul Pavlos a fost cerut de Dumnezeu 
pentru ca să evanghelizeze lumea. Așa cum Domnul 
i-a spus Sfântului Ananias: „acesta Îmi este Mie vas 
ales [σκεῦος ἐκλογῆς], [ca] să poarte numele Meu 
înaintea neamurilor și a împăraților și a fiilor lui 
Israil [τοῦ βαστάσαι τὸ ὄνομά Μου ἐνώπιον ἐθνῶν καὶ 
βασιλέων, υἱῶν τε Ἰσραήλ]” [F. Ap. 9, 15, BYZ].  

Însă, când Dumnezeu ne dă daruri, când ne dă 
potențe interioare, ni le dă tocmai pentru ca să le 
actualizăm, să le punem în lucru. Dar dacă nu facem 
tot ceea ce putem noi să facem pentru a ne actualiza 
potențele, atunci ne arătăm nerecunoscători față de 
El, pentru că minimalizăm darurile Sale. Evsevios al 
Chesariei [Εὐσέβιος τῆς Καισαρείας]158 (cunoscut la 

 
155 Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Peter.  
156 Cf.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_the_Apostle.  
157 Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Saul.  
158 Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Eusebius.  
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noi ca Eusebiu al Cezareei159), în Istoria bisericească, 
atestă faptul că Sfintele Moaște ale Sfântului Pavlos 
sunt pe Via Ostiensis160, iar ale Sfântului Petros sunt 
la Vatican161. Mai precis, ale Sfântului Pavlos sunt în 
basilica papală Sfântul Pavlos din afara Zidurilor [San 
Paolo fuori le Mura]162. Pentru că, în vechime, se afla 
în afara zidurilor cetății Roma.     

Sfântul Gregorius cel Mare ne confirmă că în 
Biserica unde se află Sfintele Moaște ale Sfântului 
Pavlos existau în vremea lui și giulgiul, cât și lanțurile 
Sfântului Pavlos. Lanțurile cu care el a fost legat. Iar 
cu giulgiul erau îmbrăcate Sfintele sale Moaște163.  

Lanțul Sfântului Apostol Petros este într-o 
biserică romano-catolică din Roma, în San Pietro in 
Vincoli [Sfântul Petros în Lanțuri]164, și este păstrat 
într-un relicvariu la vedere165. Iar „închinarea cinsti- 
tului lanț [ἡ προσκύνησις τῆς τιμίας ἁλύσεως]”166 al 

 
159 A se vedea:  
https://ro.wikipedia.org/wiki/Eusebiu_din_Cezareea.  
160 Idem: https://en.wikipedia.org/wiki/Via_Ostiensis.  
161 Eusebius, Hist. eccl. 2.25.7, ed. Cruse, in Paul the 

Martyr. The Cult of the Apostle in the Latin West, by David 
L. Eastman, Pub. Society of Biblical Literature, Atlanta, 2011, 
p. 21.  

162 Cf.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Basilica_of_Saint_Paul

_Outside_the_Walls.  
163 Gregory I, Ep. 4.30, ed. Martyn, in Paul the Martyr. 

The Cult of the Apostle in the Latin West, op. cit., p. 57-58.  
164 A se vedea:  
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_San_Pietro_

in_Vincoli.   
165 Idem:  
https://it.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_San_Pietro_

in_Vincoli#/media/File:Reliquary,_San_Pietro_in_Vincoli,_
Rome_1.jpg.   

166 Cf.  
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Sfântului Apostol Petros o pomenim pe 16 ianua- 
rie167.  

În Muzeul Britanic din Londra și în Muzeul 
Vatican există reprezentări vechi, împreună, ale 
celor doi Sfinți Apostoli astăzi pomeniți168. Semn că 
ei au fost pomeniți împreună de la început.  

În anul 378, la Milano, Sfântul Ambrosius a 
rostit o predică la pomenirea Sfinților Apostoli Pe- 
tros și Pavlos169. Iar în 382 a început să zidească o 
Biserică în cinstea lor, unde a pus spre închinare din 
Sfintele lor Moaște primite de la Sfântul Papă Dama- 
sus I170.  

Și dacă i-a cinstit Sfântul Ambrosius al Mediola- 
numului171 în secolul al 4-lea, iată că îi cinstim și noi, 
în secolul al 21-lea! Pentru că sunt Părinții și Învăță- 
torii noștri în viața teologică și duhovnicească.  

În Gal. 1, 18, Sfântul Pavlos mărturisește că s-a 
suit întru Ierusalim ca să îl cerceteze pe Petros și că 
a rămas la el timp de 15 zile. Ce au vorbit ei timp de 
15 zile?...Însă, cu siguranță, lucruri dumnezeiești! 
Arătând prin aceasta că avem nevoie de prieteni du- 
hovnicești și de întâlniri duhovnicești, prin care să 
ne întărim în credința și în viața noastră bisericească.  

În Gal. 2, 7-8, el ne spune că a binevestit celor 
netăiați împrejur, adică păgânilor, pe când Petros a 
binevestit celor tăiați împrejur, adică iudeilor. Și că 

 
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/1760/sxsaintinfo.asp

x.  
167 Ibidem.  
168 Paul the Martyr. The Cult of the Apostle in the Latin 

West, by David L. Eastman, ed. cit., p. 80, 106.  
169 Idem, p. 119.  
170 Idem, p. 120. A se vedea:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Damasus_I.  
171 A se vedea:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Mediolanum.  
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Dumnezeu a lucrat prin amândoi la extinderea Bise- 
ricii Sale. Tocmai de aceea ei sunt cinstiți împreună: 
pentru că împreună arată perspectiva deplină asupra 
evanghelizării lumii. Căci Evanghelia este pentru 
toți, pentru că mântuirea e pentru toți. Iar Biserica 
este pentru toți, pentru întreaga lume, pentru că toți 
trebuie să intrăm în ea prin credință și prin pocăință.  

Așadar, iubiții mei, în această sâmbătă a mân- 
tuirii noastre, noi ne odihnim în rugăciunile noastre 
către Sfinții Apostoli Petros și Pavlos! Căci adevărata 
odihnă este cea duhovnicească, este cea în bucurie 
sfântă și în mărturisirea adevărului lui Dumnezeu. Și 
noi ne rugăm sâmbăta pentru cei adormiți, pentru că 
ne dorim pentru toți o înviere întru slava și bucuria 
lui Dumnezeu. Căci dacă am trăit întru Duhul și am 
umblat întru El [Gal. 5, 25], atunci tot întru El vom și 
învia și vom moșteni viața veșnică cu Dumnezeu. 

Vă doresc multă sănătate și bucurie celor care 
purtați numele Sfinților Apostoli astăzi pomeniți! 
Dumnezeu să ne întărească pe toți în viața cu El, 
pentru rugăciunile Sfinților Lui Apostoli, care s-au 
nevoit toată viața lor pentru pacea și mântuirea în- 
tregii lumi! Amin.  
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Predică la Duminica Sfinților Români 
[2019]  

 
 

Iubiții mei172,  
 

 
 
Sfinții unui popor vorbesc în mod fundamental 

despre acel popor. Iar Sfinții români, canonizați sau 
nu de către Biserică, sunt jurnalele autentice ale po- 
porului nostru. Pentru că viețile lor ne prezintă 
modul cum românii au trăit cu Dumnezeu de-a 
lungul secolelor. Tocmai de aceea, fiecare amănunt 
al vieților lor e foarte important pentru noi și el 
trebuie văzut în profunzimea lui. Pentru că fiecare 
amănunt al vieților lor izvorăște din relația lor cu 
Dumnezeu. 

Sfântul Ștefan, Voievodul Moldovei, a început 
să fie numit cel Bun și Bătrân după adormirea sa173. 
Iar când subliniezi cuiva bunătatea înseamnă că el 
era profund bun cu oamenii, milostiv și iertător. Și 
când spui că cineva e Bătrân, spui că el e înțelept, 
este echilibrat și cu discernământ în tot ceea ce face.  

Dimitrie Cantemir l-a numit Magnus pe Sfântul 
Ștefan, adică cel Mare, în Descriptio Moldaviae174. Pe 

 
172 Începută la 9. 16, în zi de joi, pe 27 iunie 2019. Zi cu 

mult soare, 26 grade, vânt de 8 km/ h.  
173 Ștefan S. Gorovei, „Cel Mare”. Mărturii și inter- 

pretări, în rev. Analele Putnei, VIII, 2012, 2, p. 18.  
174 Idem, p. 20, apud Dimitrie Cantemir, Descrierea 

Moldovei, traducere după originalul latin de Gh.[eorghe] 
Guțu, introducere de Maria Holban, comentariu istoric de 
N.[icolae] Stoicescu, studiu cartografic de Vintilă Mihăiles- 
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când Ieromonahul Gherasim Putneanul, pe la anul 
1770, afirma faptul că el „s-au [a fost] numit Mare, 
pentru marile vrednicii și vetejii [vitejii] ale sale”175. 
Pentru că numai o mare operă, o mare lucrare lăsată 
în urmă, te face Mare în ochii urmașilor tăi.  

Sfântul Ștefan cel Mare a adormit pe 2 iulie 1504 
și a fost canonizat în 1992176. A fost canonizat la 488 
de ani de la adormirea sa. Iar Grigore Ureche, în 
Letopisețul țărâi Moldovei, de când s-au descălecat 
țara, ne spune că „pre Ștefan Vodă l-au îngropat țara 
cu multă jale și plângere în Mănăstire în Putna care, 
era zidită de dânsul. Atâta jale era, de plângea toți ca 
după un părinte al său, că cunoștiia toți că s-au scă- 
patu de mult bine și de multă apărătură. Ce după 
moartea lui, până astăzi îi zicu Sveti [Sfântul] Ștefan 
vodă, nu pentru sufletu, ce este în mâna lui Dumne- 
zeu, că el încă au fostu om cu păcate, ci pentru lu- 
crurile lui céle vitejești, carile niminea din domni, 
nici mai nainte, nici după acéia [nu] l-au ajunsu.  

Fost-au mai nainte de moartea lui Ștefan vodă 
într-același anu iarnă grea și geroasă, câtu n-au fostu 
așa nici odinioară, și décii preste vară au fostu ploi 
gréle și povoaie de ape și multă înecare de apă s-au 
făcut. [Și] au domnitu Ștefan Vodă 47 de ani și 2 luni 
și trei săptămâni și au făcut 44 de Mănăstiri și [a fost] 

 
cu, indice de Ioana Constantinescu, cu o notă asupra ediției 
de D.[ionisie] M.[ihail] Pippidi, București, 1973, p. 136.  

175 Ibidem, apud Cuvânt de îngropare, ce să zice gre- 
cește epitafion, vechiului Ștefan voievod al 5-le[a], domnul 
Țării Moldovii, cel ce s-au numit Mare, pentru marile vrednicii 
și vetejii ale sale, ediție și studiu istorico-literar de N. A. Ur- 
su, extras din MMB, LXVI, 1990, 4, p. 3; retipărit în vol. Cu- 
vinte despre Ștefan cel Mare, I, Sfânta Mănăstire Putna, 2007, 
p. 19.  

176 Cf.  
https://www.stefancelmare.ro/Sfintenia-s2-ss59.htm.  
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însuși țiitoriu [Domn] preste toată țara”177. Și a ri- 
dicat 44 de Mănăstiri tocmai pentru că a fost un 
Domn evlavios și cu iubire de Dumnezeu și de oa- 
meni. Pentru că, cel care îi iubește pe oameni, acela 
se gândește la mântuirea sufletului lor. Iar oamenii l-
au perceput la reala lui valoare, pentru că au plâns 
după el ca după un Părinte al lor, ca după un binefă- 
cător și ca după un apărător al lor. 

Când conduci o întreagă țară, poți să faci mult 
bine acelei țări, dacă te pătrunzi de rolul tău în mijlo- 
cul ei. Dar și dacă îți sfințești viața ca simplu cre- 
dincios poți să faci mult bine țării tale, pentru că 
rugăciunea ta pentru țara ta e o mare binefacere pen- 
tru toți.   

Pe Sfântul Cuvios Daniil Sihastrul, Sfântul Ște- 
fan cel Mare l-a găsit la Voroneț. Iar despre întâl- 
nirea lor aflăm date de la Ion Neculce: „Iară Ștefan-
Vodă, mergând de la Cetatea Niamțului în sus pre 
Moldova, au mărsu pe la Voroneț, unde trăiia un 
Părinte Sihastru, pre anume Daniil. Și bătând Ștefan-
Vodă în ușia Sihastrului, să-i descuie, au răspunsu 
sihastrul să aștepte Ștefan-Vodă afară până ș-a istovi 
[termina] ruga. Și după ce ș-au istovit Sihastrul ruga, 
l-au chiemat în chilie pre Ștefan-Vodă. Și s-au ispo- 
veduit [spovedit] Ștefan-Vodă la dânsul. Și au între- 
bat Ștefan-Vodă pre Sihastru ce va mai face, că nu 
poate să să mai bată cu turcii; închina-va țara la turci, 
au ba? Iar Sihastrul au zis să nu o închine că războiul 
iaste a[l] lui. Numai, după ce va izbândi [birui], să 
facă o Mănăstire acolo, în numele Sfântului Gheor- 

 
177 Cf.  
https://ro.wikisource.org/wiki/Letopisețul_țărâi_Mol

dovei,_de_când_s-
au_descălecat_țara#De_moartea_lui_Ștefan_vodă_celui_Bu
n,_vă_leato_7012_(1504).  

113

https://ro.wikisource.org/wiki/Letopisețul_țărâi_Moldovei,_de_când_s-au_descălecat_țara#De_moartea_lui_Ștefan_vodă_celui_Bun,_vă_leato_7012_(1504)
https://ro.wikisource.org/wiki/Letopisețul_țărâi_Moldovei,_de_când_s-au_descălecat_țara#De_moartea_lui_Ștefan_vodă_celui_Bun,_vă_leato_7012_(1504)
https://ro.wikisource.org/wiki/Letopisețul_țărâi_Moldovei,_de_când_s-au_descălecat_țara#De_moartea_lui_Ștefan_vodă_celui_Bun,_vă_leato_7012_(1504)
https://ro.wikisource.org/wiki/Letopisețul_țărâi_Moldovei,_de_când_s-au_descălecat_țara#De_moartea_lui_Ștefan_vodă_celui_Bun,_vă_leato_7012_(1504)


ghie [Gheorghios], să fie hramul Bisericii. Decii au și 
purces Ștefan-Vodă în sus pe la Cernăuți și pre la 
Hotin și au strânsu oastea, feliuri de feliuri de oa- 
meni. Și au purces în gios [jos]. Iar turcii, înțălegând 
că va să vie [vină] Ștefan-Vodă cu oaste în gios, au 
lăsat și ei cetatea Niamțului de a o mai bate și au în- 
ceput a fugi spre Dunărea. Iar Ștefan-Vodă au înce- 
put a-i goni în urmă și a-i bate, până i-au trecut de 
Dunăre. Și întorcându-să înapoi Ștefan-Vodă, s-au 
apucat de au făcut Mănăstirea Voronețul. Și au pus 
hramul Bisericii Sfântul Gheorghie” 178.  

Așadar, Mănăstirea Voroneț a apărut ca urmare 
a profeției Sfântului Daniil și ca mulțumire adusă lui 
Dumnezeu de Sfântul Ștefan, pentru că l-a ajutat să 
îi biruie pe turci. Iar Sfântul Ștefan s-a spovedit Sfân- 
tului Daniil, celui care s-a făcut Monah de la vârsta 
de 16 ani. Numele de Monah al lui Daniil a fost David, 
pentru că Daniil este numele său de Ieroschi- 
monah179. Iar Ieroschimonahul este Ieromonahul ca- 
re primește shima cea mare [μεγαλόσχημος]180.  

Mănăstirea Voroneț a fost zidită în 1488 și 
primul Igumen al Mănăstirii a fost Sfântul Daniil 
Ieroschimonahul, Duhovnicul Sfântului Ștefan cel 
Mare. Sfântul Daniil adoarme în anul 1496 și a fost 
înmormântat în Biserica Mănăstirii Voroneț, mor- 

 
178 Ion Neculce, Opere. Letopisețul Țării Moldovei și O 

samă de cuvinte, ed. critică și studiu introd. de Gabriel 
Ștrempel, Ed. Minerva, București, 1982, p. 165.  

179 Cf. 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Chilia_lui_Daniil_Sihas

trul.   
180 Cf. https://ro.orthodoxwiki.org/Ieroschimonah,  
https://ro.orthodoxwiki.org/Treptele_călugăriei#Schi

ma_mare și   
https://en.wikipedia.org/wiki/Degrees_of_Eastern_O

rthodox_monasticism.  
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mântul său fiind făcut după voia Sfântului Ștefan, a 
ucenicului său. Și el fost canonizat tot în 1992, ca și 
Sfântul Ștefan, fiind pomenit pe 18 decembrie181, ca- 
nonizarea sa făcându-se la 496 de ani de la ador- 
mirea sa.  

– Dar dacă ei au fost cinstiți ca Sfinți și înainte 
de canonizarea lor, cei care au făcut acest lucru au 
greșit?  

– Nu, nu au greșit! Pentru că Biserica nu a făcut 
altceva prin actul de canonizare decât să recunoască 
public și oficial sfințenia vieții lor. Însă ei și-au sfințit 
viața pe când trăiau, pentru că au trăit ca niște creș- 
tini autentici.  

Fericitul Arsenie Boca, Ieromonahul, a adormit 
în ziua de 28 noiembrie 1989, în vârstă de 79 de ani182. 
El este unul dintre Sfinții români încă necanonizați, 
la fel cum este și Părintele meu duhovnicesc, Feri- 
citul Ilie văzătorul de Dumnezeu, Isihastul, care a 
adormit în ziua de 4 mai 2005, la vârsta de 85 de ani. 
Mai trebuia să trăiască câteva luni ca să împlinească 
86 de ani, pentru că s-a născut pe 3 august 1919.  

Însă există o legătură tainică, duhovnicească, 
între Fericitul Arsenie și Fericitul Ilie, pe care Feri- 
citul Ilie a mărturisit-o în Cartea luminii dumne- 
zeiești: „Tot aici, la Gherla, am întâlnit un student, 
care stătuse ascuns ceva timp la Mănăstirea Sâm- 
băta, unde îl întâlnise pe Preotul Monah Arsenie 
Boca. Fiind între călugări până a fost descoperit și în- 
chis, acesta a deprins și practica rugăciunea isihastă. 
De la el am învățat să o practic și eu, făcând semnul 
Crucii deasupra inimii, inspirând și apoi expirând 

 
181 Cf. 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Chilia_lui_Daniil_Sihas

trul.    
182 Cf. https://ro.wikipedia.org/wiki/Arsenie_Boca.  
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aerul. La început o făceam de 300 de ori pe zi, până 
când am ajuns să o spun permanent. Mai târziu mi s-
a accelerat ritmul inimii, al pulsului și, totodată, rit- 
mul rugăciunii”183. Și astfel, Fericitul Arsenie, printr-
un ucenic al său, l-a ajutat pe Fericitul Ilie să se 
înscrie între Sfinții Isihaști ai Bisericii. Pentru că l-a 
învățat să se roage cu rugăciunea lui Iisus, cu rugă- 
ciunea liniștirii.  

Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica a adormit în 
ziua de 11 aprilie 1868. Era o zi de joi. Pentru că într-
o zi de sâmbătă, pe 13 aprilie 1868, a fost înmor- 
mântat184. Și a fost înmormântat, la cererea sa, 
îmbrăcat în veșmintele episcopale și stând pe tron.  

A fost înmormântat în partea de nord a 
pridvorului Bisericii Sfântul Gheorghe, ctitorită de 
el185. Mormântul s-a păstrat, l-am văzut, se poate 
vedea de către oricine, dar Sfintele sale Moaște sunt 
în Biserica dinspre stradă a Mănăstirii. Pentru că 
Sfântul Calinic a fost canonizat pe 21 octombrie 1955, 
el fiind primul Sfânt român canonizat de către Bise- 
rica noastră186. Și a fost canonizat la 87 de ani de la 
adormirea sa.  

 
183 Scrierile complete ale Fericitului Ilie văzătorul de 

Dumnezeu și viața sa, comentate de către ucenicul și fiul său 
întru Domnul, Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș, vol. 1, Teolo- 
gie pentru azi, București, 2010, p. 287.  

184 Răzvan Moceanu, PORTRET: Calinic de la Cernica – 
primul sfânt canonizat în Biserica Ortodoxă Română. Ava- 
tonul pentru Mănăstirea Frăsinei, singura din România în 
care femeile nu au acces, articol din 11 aprilie 2017, cf.  

http://www.rador.ro/2017/04/11/portret-calinic-de-la-
cernica-primul-sfant-canonizat-in-biserica-ortodoxa-
romana-avatonul-pentru-manastirea-frasinei-singura-din-
romania-in-care-femeile-nu-au-acces/.  

185 Ibidem.  
186 Ibidem.  
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Sfântul Calinic s-a născut și a crescut la Bu- 
curești și a cerut clerului său să scrie și să vorbească 
doar în limba română187. S-a născut în ziua de 7 
octombrie 1787 în București, în mahalaua Sfântul 
Visarion, părinții săi fiind Antonie și Floarea Anto- 
nescu. Și a fost botezat cu numele Constantin, nașă 
fiindu-i Luxandra Văcărescu, soția banului Barbu 
Văcărescu și mama poetului Ienăchiță Văcărescu188. 

Sfântul Gheorghe de la Cernica, la al cărui dum- 
nezeiesc cap m-am închinat împreună cu soția mea, 
s-a născut în Săliștea Sibiului în 1730189. El este mai 
mare cu 57 de ani decât Sfântul Calinic, dar Sfintele 
lor Moaște sunt la un loc, în aceeași Biserică. După 
ce te închini Sfântului Calinic, te poți închina și ca- 
pului Sfântului Gheorghe. Iar diferența temporală 
dintre ei nu afectează deloc Sfintelor lor Moaște, 
pentru că ele sunt nestricate și pline de putere dum- 
nezeiască.  

Sfântul Gheorghe de la Cernica a adormit pe 3 
decembrie 1806190, pe când Sfântul Calinic avea 19 
ani. Iar Sfântul Gheorghe a fost canonizat în 2005, 
adică la 199 de ani de la adormirea sa. Însă Sfintele 
lor Moaște au rămas aceleași în decursul vremii, 
pentru că ei au trăit viață de sfințenie. Și nimeni nu 
îi poate marginaliza și minimaliza pe Sfinții lui Dum- 
nezeu, pentru că ei sunt Sfinți și dacă îi recunoaștem 
sau nu îi recunoaștem noi.  

 
187 Cf. https://basilica.ro/11-lucruri-pe-care-s-ar-putea-

sa-nu-le-stii-despre-sf-calinic-de-la-cernica-
bucuresteanul/.  

188 Cf. 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sfântul_Calinic_de_la_

Cernica.  
189 Cf.  
https://ro.orthodoxwiki.org/Gheorghe_de_la_Cernica  
190 Ibidem.  
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De aceea, iubiții mei, duminica de astăzi este o 
duminică de conștientizare a vocației noastre. Pen- 
tru că toți suntem chemați la sfințenie! Toți, fără 
excepție! Și despre oricare dintre Sfinții noștri am 
vorbi, de la fiecare putem învăța lucruri foarte im- 
portante pentru viața noastră. Căci Dumnezeu ne 
cheamă pe toți la sfințenie, pentru ca să ne veselim 
dumnezeiește, pentru veșnicie, cu toți Sfinții și cu 
toți Îngerii lui Dumnezeu.  

Să ne rugăm Sfinților români și Sfinților cu Sfin- 
te Moaște în România ca să ne întărească și să ne 
ajute pe calea pocăinței și a vindecării noastre de 
patimi! Să ne rugăm lor și să le urmăm exemplul 
vieții lor! Căci Sfinții ne vor învăța întotdeauna să ne 
dăruim viața cu totul lui Dumnezeu, pentru ca El să 
Se arate minunat și în noi. Amin!   
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Predică la Duminica a III-a după Cinci- 
zecime [2019] 

 
Iubiții mei191,  

 
 
pentru ziua de 4 iulie 2019, pentru ziua Statelor 

Unite ale Americii, preotul iezuit Thomas J. Reese 
scria într-un articol al său: „Americanii au nevoie să 
îmbrățișeze un patriotism mai matur și mai realist, 
unul care recunoaște că nu este totul perfect, dar că 
încă există ceva ce merită sărbătorit. Noi trebuie să 
învățăm să iubim America fără a fi orbi la greșelile ei. 
Această iubire trebuie să fie arătată nu prin ignorarea 
problemelor Americii, ci prin dăruirea noastră de a 
ne ocupa cu ele”192.  

Tot la fel putem spune și noi despre România 
sau despre Biserica lui Dumnezeu. Pentru că pa- 
triotismul real e cel care iubește fără a fi orb, după 
cum credința reală e cea care se încrede în Dum- 
nezeu fără să facă abstracție de problemele de tot 
felul, de ispitele de tot felul, de împotrivirile de tot 
felul la adresa noastră.  

 
191 Începută la 8. 26, în zi de joi, pe 4 iulie 2019. Zi cu 

soare, 22 de grade, vânt de 11 km/ h.  
192 „Americans need to embrace a more mature and 

realistic patriotism, one that recognizes that everything is 
not perfect but that there is still something worth cele- 
brating. We must learn to love America without being blind 
to its faults. This love must be shown not by ignoring 
America’s problems but by dedicating ourselves to dealing 
with them”,  

cf. Rev. Thomas J. Reese, Patriotism, Nationalism and 
the American dream, 3 iulie 2019,  

în https://religionnews.com/2019/07/03/patriotism-
nationalism-and-the-american-dream/.   
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Pentru că noi, ca cetățeni români și europeni și 
ca membri ai Bisericii avem tot felul de drepturi și de 
îndatoriri, dar și diverse ispite și împotriviri la adresa 
noastră. Viața noastră socială nu este perfectă, nu 
trăim într-o lume de vis, în Biserică nu există doar 
Sfinți, nu sunt toate lucrurile așa după cum ar trebui 
să fie sau după cum am vrea noi, la nivel personal, să 
fie. Însă, a admite starea de fapt, a admite evidențele, 
înseamnă a fi un om realist. Pentru că nu putem 
schimba oamenii și instituțiile și cutumele numai 
prin aceea că noi ne-o dorim, ci putem să ne schim- 
băm doar pe noi și, eventual, pe cei care sunt de 
acord cu noi, pe cei care ne consideră modele pentru 
viața lor.  

Însă lupta cu noi înșine, lupta noastră pentru a 
ne schimba, pentru a fi mereu alții, e una care ne 
învață să fim tot mai realiști. Pentru că oamenii se 
vindecă de patimile lor numai prin harul lui Dum- 
nezeu și prin multă străduință. Prin multă asceză. 
Victoriile inițiale nu sunt victorii finale! Dacă te-ai 
biruit ieri, nu știi ce vei face azi și nici mâine. De 
aceea, nu poți să mergi nicicând cu nasul pe sus, nu 
poți să te încrezi în tine însuți, căci poți să cazi 
oricând. Tocmai de aceea, trebuie să fim onești cu 
noi și cu oamenii, vorbind în mod deschis despre 
multiplele greutăți și ispite ale vieții creștine. Și, în 
același timp, trebuie să priveghem continuu la starea 
noastră interioară, la parcursul nostru în familie și în 
societate, pentru că nu scăpăm niciodată de proble- 
me, de ispite, de examene ale vieții.  

Însă, privegherea continuă este o grijă con- 
tinuă, care nu ne scoate din ritmul vieții de zi cu zi. 
E grija de a nu păcătui înaintea lui Dumnezeu. E o 
grijă bună. E singura grijă cu adevărat bună. Pentru 
că ea ne scapă de stricăciunea păcatului. Și când 
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Domnul ne spune: „Dar căutați mai întâi Împărăția 
lui Dumnezeu și dreptatea Lui [Ζητεῖτε δὲ πρῶτον 
τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην Αὐτοῦ], 
și acestea toate va fi adăugat [vor fi adăugate] vouă 
[καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν]” [Mt. 6, 33, 
BYZ], El ne sfătuiește să avem grija cea bună, grija 
mântuirii, grija de a nu păcătui față de El, pentru că 
El se va îngriji ca să ne vină toate cele ale vieții noas- 
tre.  

Și grija mântuirii e adevărata grijă, cea care ne 
împacă, ne împlinește interior! Cu ea trebuie să 
trăim în noi înșine și nu cu îngrijorările cele pă- 
cătoase, nu cu grijile noastre cele păcătoase, care ne 
învață să ne tulburăm pentru toate nimicurile! Pen- 
tru că grijile noastre cele păcătoase sunt neliniști, 
sunt tulburări, sunt zbuciumări sufletești păcătoase.  

Iar Domnul ne spune: „Nu vă neliniștiți [în] 
sufletul vostru [μὴ μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν], ce aveți 
să mâncați și ce aveți să beți [τί φάγητε καὶ τί πίητε], 
nici [cu] trupul vostru [μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν], ce 
aveți să îmbrăcați [τί ἐνδύσησθε]!” [Mt. 6, 25, BYZ]. 
Pentru că neliniștea păcătoasă, egoistă, care dorește 
doar traiul bun, e cea care ne orbește și ne face să nu 
vedem mai departe de noi înșine. Și mulți nu mai 
cred și nu mai vin la Biserică tocmai pentru aceste 
neliniști păcătoase pe care le au. Pentru că ei cred că 
trebuie să muncească, trebuie să strângă, pentru că 
nu au. Dar nu au sau cred că nu au ceea ce le trebuie, 
pentru că nu și-au început viața cu Dumnezeu. Pen- 
tru că nu Îl caută pe El, ci doar lucrurile acestei vieți.  

Însă tot ceea ce avem, avem de la Dumnezeu. 
Iar sufletul nostru e mai mult decât toată hrana, pe 
când trupul nostru e mai mult decât toată îmbră- 
cămintea [Ibidem]. Căci viața noastră e marele dar al 
lui Dumnezeu pentru noi, ca noi să ne bucurăm și să 
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ne veselim întru El. Să ne împlinim în El. Dar când 
noi, din viața noastră, care e timpul bucuriei noastre 
cu Dumnezeu, facem un timp al neliniștii, al anxie- 
tății, înseamnă că ne pierdem pacea interioară în 
mod prostesc. Căci nu e o prostie, ca, în loc să ne 
bucurăm și să ne veselim cu Dumnezeu, noi să stăm 
toată ziua în neliniști păcătoase, în frici puerile? La 
ce ne folosesc fricile, dacă împlinirea noastră și tot 
lucrul cel bun vin de la Dumnezeu? De aceea, dacă 
trăim cu grija mântuirii, cu grija cea bună, cu grija de 
a-I sluji lui Dumnezeu, noi trăim dreptatea lui Dum- 
nezeu, trăim în Împărăția Lui, pentru că suntem plini 
de slava cea veșnică a Împărăției Sale.  

Proiecțiile noastre de viitor sunt ajustate mereu 
de către Dumnezeu. Ne propunem multe, dar facem 
ceea ce putem, ceea ce ne întărește Dumnezeu să 
facem. De aceea, cum nu cerem de la noi marea cu 
sarea, tot la fel nu trebuie să cerem imposibilul de la 
alții și de la societate în general. Și dacă nu cerem de 
la alții ceea ce nici noi nu putem să facem, atunci nu 
ne mai pierdem timpul cu văicăreala sterilă, cu plân- 
gerea de milă. Pentru că numai atunci când trăiești 
într-o utopie, într-o poveste frumoasă, dar ireală, îți 
închipui că toate lucrurile sunt bune.  

Și mulți români trăiesc în utopia că viața lor 
trebuie să fie „ca afară”. Le place ca afară, ca în țările 
dezvoltate, dar fără să pună umărul la îmbunătățirea 
situației. Însă, pentru ca să schimbăm lucrurile în 
mod rapid și ireversibil în istorie, noi înșine trebuie 
să ne schimbăm. Și când începi să te schimbi, înțelegi 
că schimbările nu sunt ușoare.  

Noi, românii, suntem în felul nostru, pentru că 
fiecare popor are modul lui de a exista. A forța 
lucrurile înseamnă a-i distruge pe oameni. Pentru că 
adevăratele schimbări sunt cele pe care oamenii și le 
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doresc și la care se înhamă cu totul. Însă, când cineva 
dorește să fie cu Dumnezeu, acela trăiește schimbări 
dumnezeiești în ființa lui, care îl împlinesc pe fiecare 
zi.  

De aceea, iubiții mei, să ne dorim schimbările 
de la Dumnezeu în viața noastră! Schimbările con- 
tinue. Căci El ne înnoiește pe fiecare zi, dacă ne lă- 
săm conduși de marea Sa milostivire față de noi. 
Amin!  

 
  

123



Predică la Duminica a IV-a după Cinci- 
zecime [2019] 

 
Iubiții mei193,  

 
 
astăzi vom vorbi despre hotărârea dogmatică a 

Sfinților Părinți de la Sinodul al 4-lea Ecumenic, care 
sunt pomeniți astăzi. O hotărâre dogmatică hristo- 
logică, pentru că vorbește despre persoana Domnu- 
lui și Mântuitorului nostru Iisus Hristos.  

Al 4-lea Sfânt și Mare Sinod Ecumenic a avut loc 
la Halchidon [Χαλκηδών]194 – în latină Chalcedon195, 
de unde noi l-am românizat sub forma Calcedon – în 
anul 451, în Biserica Sfintei Mare Mucenice Eufimia 
[Εὐφημία]196, fiind convocat de Împărații Valenti- 
nianos și Marcianos197. Iar în hotărârea dogmatică a 
Sinodului se vorbește despre Domnul nostru Iisus 
Hristos după învățătura Sfinților Părinți198. Pentru că 
învățătura Sfinților Părinți e fundamentul pentru 
hotărârile dogmatice ale Bisericii. Și Sfinții Părinți 

 
193 Începută la 8. 10, în zi de miercuri, pe 10 iulie 2019. 

Zi cu soare, 19 grade, vânt de 6 km/ h.  
194 A se vedea:  
https://el.wikipedia.org/wiki/Χαλκηδόνα, 

https://ro.orthodoxwiki.org/Calcedon, 
https://en.wiktionary.org/wiki/Χαλκηδών.   

195 Cf. https://en.wiktionary.org/wiki/Chalcedon.  
196 Cf.  
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/663/sxsaintinfo.asp

x.  
197 Cf. Acta Conciliorum Oecumenicorum [ACO], edidit 

Eduardus Schwartz, tomus alter, volumen primum, pars 
altera [II. 1. 2], Ed. Walter de Gruyter & co., Berolini et 
Lipsiae, MDCCCCXXXIII [1933], p. 126 [322].  

198 Idem, p. 129 [325].  
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sinodali au mărturisit că Dumnezeu Fiul este 
Domnul nostru Iisus Hristos, Care este desăvârșit 
[τέλειον] în dumnezeirea și în umanitatea Sa. Pentru 
că El este Dumnezeu adevărat și om adevărat, uma- 
nitatea Sa fiind formată ca și a noastră din suflet 
rațional și trup [ἐκ ψυχῆς λογικῆς καὶ σώματος]199.  

Iar Fiul lui Dumnezeu este deoființă [ὀμο- 
ούσιον] cu Tatăl după dumnezeirea Lui, după ființa 
Sa cea dumnezeiască, și este deoființă cu noi după 
umanitatea Sa. Pentru că are aceeași umanitate cu a 
noastră, afară de păcat [χωρίς ἀμαρτίας]200. Căci în 
umanitatea Sa nu a intrat niciodată păcatul și pati- 
ma, fiind cu totul curat și desăvârșit și după umani- 
tatea Sa.   

Și Fiul este deoființă cu Tatăl, pentru că S-a 
născut mai înainte de veci din Tatăl după dum- 
nezeirea Sa. Dar Fiul este deoființă și cu noi după 
umanitatea Sa, pentru că în zilele cele din urmă, 
pentru noi și pentru mântuirea noastră, El S-a născut 
din Fecioara Maria, Născătoarea de Dumnezeu201. Și 
tocmai de aceea Preacurata Fecioară Maria e Născă- 
toare de Dumnezeu: pentru că L-a născut pe Fiul 
Tatălui, adică pe Dumnezeu Fiul. Și Fiul, născându-
Se din Născătoarea de Dumnezeu, Și-a asumat în 
persoana Lui firea noastră. Fapt pentru care El este 
unul și același Hristos, Fiu, Domn, Unul-născut, 
adică o singură persoană, dar cunoscută în două firi 
[ἐν δύο φύσεσιν]202. Și cele două firi în Hristos, adică 
firea dumnezeiască și cea omenească, sunt unite în 
persoana Sa divino-umană în mod neamestecat 
[ἀσυγχύτως], neschimbat [ἀτρέπτως], neîmpărțit 

 
199 Ibidem.  
200 Ibidem.  
201 Ibidem.  
202 Ibidem.  
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[ἀδιαιρέτως], nedespărțit [ἀχωρίστως]203. Și prin 
adverbul neamestecat s-a subliniat faptul că cele 
două firi, în cadrul unirii personale/ipostatice, nu se 
amestecă și nu își pierd însușirile personale. Nu 
devin din două una. După cum adverbul neschimbat 
a subliniat faptul că nu se transformă una în alta. Și 
primele două adverbe din definiția dogmatică vi- 
zează monofizitismul, care vorbea despre „o pier- 
dere” a umanității în dumnezeirea Fiului. Pe când 
adverbele neîmpărțit și nedespărțit vizează nestoria- 
nismul, care vorbea de „două persoane” în Hristos, 
negând unitatea persoanei Domnului.  

Pentru că deosebirea firilor sau doimea firilor 
nu e desființată nicidecum prin unirea lor în persoa- 
na Domnului, căci fiecare fire își păstrează însușirea 
ei, concurgând amândouă într-o persoană și într-un 
ipostas204. Și când Sfinții Părinți au amintit aici de o 
persoană [ἐν πρόσωπον] și de un ipostas [μίαν ὑπόσ- 
τασιν] nu au vrut să spună că avem de-a face cu 
„două persoane” ale Domnului, ci că termenul de 
persoană este sinonim cu cel de ipostas. Pentru că 
Domnul este o persoană sau un ipostas în două firi.  

Împotriva ereticului Nestorios [Νεστόριος]205, 
Sfinții Părinți sinodali au subliniat că persoana 
Domnului nu este împărțită sau divizată în două 
persoane206.  

Pentru că există doar unul și același Fiu, Cel 
Unul-născut, Dumnezeu Cuvântul, Domnul nostru 
Iisus Hristos, așa după cum ne-au învățat Profeții, 
după cum Însuși Domnul Iisus Hristos ne-a învățat 

 
203 Ibidem.  
204 Ibidem.  
205 A se vedea:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Nestorius.  
206 ACO II. 1. 2, ed. cit., p. 129 [325]-130 [326].   
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și Simbolul Părinților ne-a predanisit207. Și Simbolul 
Părinților este Crezul Bisericii, pe care îl rostim până 
azi la fiecare Dumnezeiască Liturghie.  

Însă dogma Sinodului 4 Ecumenic, vorbindu-ne 
despre Fiul și despre relația Lui cu Tatăl, ne vorbește 
și despre Dumnezeu Duhul Sfânt în mod implicit. 
Pentru că Fiul, Cel deoființă cu Tatăl, este deoființă 
și cu Duhul Sfânt după dumnezeirea Lui. Și când ne 
spune că Preacurata Stăpână este Născătoare de 
Dumnezeu și că Fiul este fără de păcat după uma- 
nitatea Lui, înțelegem că Dumnezeu este sursa sfin- 
țeniei și că doar El ne poate ajuta în lupta noastră 
pentru sfințenia personală. Iar când dogma Sino- 
dului ne spune că Profeții, Evanghelia și Părinții 
Bisericii sunt surse dogmatice, înțelegem că Tradiția 
Bisericii este sursa teologiei Bisericii. Pentru că toate 
mărturisirile de credință ale Bisericii sunt tradi- 
ționale, fiindcă se bazează pe Dumnezeiasca Tradiție 
a Bisericii.  

Se cunosc, în mod nominal, cei 452 de Părinți 
sinodali care au semnat, la final, actele Sinodului 4 
Ecumenic208. Sfântul Leo cel Mare209 spune că au fost 
600 de Părinți sinodali210. Acesta e un manuscris care 
conține actele Sinodului211. Și pentru a ști cu adevă- 

 
207 Idem, p. 130 [326].  
208 Idem, p. 141 [337]-155 [351].  
209 A se vedea:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Pope_Leo_I.  
210 Decrees of the Ecumenical Concils, volume one, 

Nicaea I to Lateran V, edited by Norman P. Tanner, original 
text established by G. Alberigo, J. A. Dossetti, P.-P. Joannou, 
C. Leonardi, and P. Prodi, in consultation with H. Jedin, Pub. 
Sheed & Ward and Georgetown University Press, Washing- 
ton, DC, 1990, p. 75.  

211 A se vedea:  
https://digi.vatlib.it/mss/detail/Ott.gr.29.  
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rat cum stau lucrurile în istoria Bisericii trebuie să 
cercetăm sursele istorice ale Tradiției noastre.  

Pentru că teologia Bisericii include și istoria ei. 
Iar fiecare carte a Scripturii și a Părinților Bisericii 
are o istorie a ei, care trebuie învățată cu evlavie.  

De aceea, iubiții mei, nu putem să cunoaștem 
teologia Bisericii dacă nu o studiem pe baza surselor 
Tradiției Bisericii. Pentru că fiecare afirmație teolo- 
gică adevărată are un autor și o istorie a receptării ei 
în Biserică. Cei care se ocupă cu teologia cunosc că 
studiul teologic e plin de rigoare și de atenție. Cărțile 
Bisericii, în sinea lor, sunt creații profunde și pline 
de meticulozitate. Iar pentru a le înțelege într-un 
anumit grad e nevoie de multă răbdare, atenție, spe- 
cializare, înțelepciune, luminare de la Dumnezeu.  

Așadar, Dumnezeul mântuirii noastre, Tatăl, 
Fiul și Sfântul Duh Dumnezeu, să ne întărească pe 
noi în cunoașterea teologică și în viața evlavioasă a 
Bisericii! Pentru ca să ne bucurăm aici și veșnic întru 
lumina Sa cea necreată și veșnică. Amin!  
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Predică la pomenirea Sfântului Profet Iliu 
Tesvitis [2019] 

 
Iubiții mei212,  

 
 
mingea se joacă doar în teren! Indiferent de 

sport, regulile jocului sunt în teren, în spațiul deli- 
mitat, în spațiul sportivității. Și câștigă doar acela 
care joacă după regulile jocului. Pentru că terenul 
nostru de joc e viața aceasta, iar regulile vieții noastre 
sunt duhovnicești. Regulile sportivității noastre sunt 
poruncile lui Dumnezeu. Pentru că terenul nostru de 
joc e viața Bisericii și numai Dumnezeu ne încunu- 
nează. Și viața noastră e un cros continuu, pe 
terenuri diferite și cu multe obstacole înaintea noas- 
tră. Pentru că toate necazurile și ispitele acestei vieți 
trebuie biruite interior. Trebuie biruite în sufletul 
nostru.  

Ce e o minge de brec? E atunci când câștigi un 
ghem pe serviciul adversarului. Adică atunci când 
birui ispita, deși ispita se considera mai tare decât 
tine. Când o birui prin pocăință, prin smerenie și 
prin rugăciune. Căci orice șiretlic dorește să facă pa- 
gube. Dar, dacă îl dejoci, el se face de râs.  

Când se joacă la ofsaid? Când ai avantaj pe 
tabela de marcat. Și trebuie să știi să prevezi lu- 
crurile, pentru ca nimeni să nu se bucure de tine în 
mod păcătos. Căci demonii și oamenii care te dis- 
prețuiesc, se bucură când tu te faci de rușine. Dar 
dacă previi acest lucru, seriozitatea ta îi deza- 
măgește. Și seriozitatea dezamăgește întotdeauna pe 

 
212 Începută la 19. 33, în zi de sâmbătă, pe 13 iulie 2019. 

Cer parțial înnorat, 28 de grade, vânt de 8 km/ h.  
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cel care te urăște, pe cel care te invidiază, pentru că 
el se așteaptă să fii la fel de frivol ca și el.  

O introducere sportivă pentru o viață de lungă 
durată. Pentru o viață în slujirea lui Dumnezeu. 
Pentru viața Sfântului Profet Iliu [Ηλιου]. Care n-a 
murit, ci e viu în Împărăția lui Dumnezeu, pentru că 
Domnul l-a ridicat pe el cu trupul la cer [II Împ. 2, 
11]. Și noi știm că atunci când a fost luat Sfântul Iliu 
la cer, Sfântul Elisee [Ελισαιε] a văzut această ve- 
denie: că a venit „car de foc [ἅρμα πυρὸς] și cai de foc 
[καὶ ἵπποι πυρὸς] și a fost luat Iliu în vârtej de vânt ca 
întru cer [καὶ ἀνελήμφθη Ηλιου ἐν συσσεισμῷ ὡς εἰς 
τὸν οὐρανόν]” [Ibidem]. Și știm că aceasta a fost 
lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că El poate să ridice 
cu trupul la cer și să păstreze viu pe cineva în Îm- 
părăția Sa.  

– De ce a văzut car și cai de foc?  
– Tot ceea ce se vede în vedenie, se vede în slava 

lui Dumnezeu, iar ceea ce se vede dumnezeiește sunt 
lucruri dumnezeiești. Iar eu cred că Sfântul Elisee a 
văzut car și cai de foc, pentru că Dumnezeu a vrut să 
îi vorbească despre râvna lui Iliu, despre înfocarea lui 
dumnezeiască, despre dragostea lui pentru Dum- 
nezeu. Căci și pe noi Dumnezeu ne cheamă să fim 
aprinși de iubire pentru El. Iar συσσεισμός înseamnă 
și cutremur și vârtej de vânt. Biblia de la 1688 a ales să 
folosească cutremur. Eu am ales să folosesc vârtej de 
vânt, pentru că e vorba despre o acțiune de înălțare. 
Și Sfântul Iliu a fost luat în vârtej de vânt, pentru că 
a fost foarte rapidă lucrarea lui Dumnezeu cu el. A 
fost înălțat foarte repede la cer. Căci expresia „ca 
întru cer” nu exprimă un dubiu, o îndoială, ci desti- 
nația. Pentru că el a fost dus de Dumnezeu în cer.   

Și el este în Cer, în Împărăția lui Dumnezeu, 
dimpreună cu toți Sfinții Lui. Pentru că scopul vieții 
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noastre e acela de a deveni cerești, duhovnicești. De 
a merge și noi în Cer, în Cerul lui Dumnezeu, în Îm- 
părăția Lui.  

Însă cine a fost cel care a fost suit în cer? Sfântul 
Iliu a fost din seminția lui Aaron, locuind în 
Galaad213. Iliu [Ηλιου] din greacă vine de la ebraicul 
ִליָׁהּו  care înseamnă „Dumnezeul meu este ,[Eliiahu] אֵּ
Domnul”214. Aaron [Ααρών], după spusa Sfântului 
Cuvios Hieronymus, înseamnă „munte de tărie”215. 
Căci forma grecească vine din ebraicul  ַאֲהֹרן [Aha- 
ron]216. Pentru că trebuie să fii plin de tăria lui Dum- 
nezeu, aidoma unui munte, ca să crezi în Dum- 
nezeu. Căci credința cea adevărată e credința în sin- 
gurul Dumnezeu.  

În Fac. 31, 21, LXX, se amintește pentru prima 
oară de muntele Galaad [τὸ ὄρος Γαλααδ]. Core- 
lativul ebraic, din WTT, este  ר ד ַהַ֥ ָֽ ַהִגְלעָׁ   [har ha-
Gilead]. Și Gilead [ד  -înseamnă „muntele mărtu [ִגְלעָׁ
riei”217. Pentru că cine Îl mărturisește pe Dumnezeu 
are un munte de mărturii despre lucrarea Lui în 
lume. Căci Îl cunoaște pe El din experiența altora, 
dar și din experiența personală.    

Însă Profetul nostru pomenit astăzi se numește 
Profetul Iliu Tesvitis [Ηλιου ὁ Προφήτης ὁ Θεσβίτης] 
[I Împ. 17, 1, LXX]. Pentru că s-a născut în Θεσβὶς 
[Tesvis], care era locuința preoților legii vechi218. În I 
Împ. 17, 1, LXX, numele cetății este Θεσβων [Tes- 
von]. Iar Θεσβὶς sau Θεσβων, spune Matthew 

 
213 PG 92, col. 397. 
214 Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Elijah.  
215 Cf. Fausset’s Bible Dictionary 1. 01, în BW 10.  
216 Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Aaron.  
217 Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Gilead.  
218 PG 92, col. 397. 
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George Easton, ar însemna străin219. Pentru că numai 
cel care se înstrăinează interior de păcat, poate să Îi 
slujească cu adevărat lui Dumnezeu, așa cum și-a 
trăit viața Sfântul Iliu.  

Numele tatălui său era Σωβαχὰ [Sovaha]220. Și 
el a văzut, la nașterea Sfântului Iliu, cum Îngeri îm- 
brăcați în alb îl salutau pe el și în foc îl înveleau pe el 
și îi dădeau lui să mănânce văpaia focului221. A văzut 
acestea în mod extatic. A văzut o vedenie, așa cum a 
văzut vedenie Sfântul Elisee la luarea lui Iliu de pe 
pământ.   

Și când Sovaha s-a dus la Ierusalim și a vestit ce 
a văzut în vedenia sa, i s-a spus în mod profetic că 
Iliu va locui în lumină și cuvântul său va fi poruncitor 
și va judeca pe Israil în sabie și în foc222.  

Și focul în care a fost învelit și cu care a fost 
hrănit Sfântul Iliu de către Îngerii lui Dumnezeu este 
slava lui Dumnezeu. Cea întru care a fost și ridicat la 
cer. Pentru că nu a stins niciodată văpaia harului din 
el însuși.  

În Sinaxarul grecesc, Σωβαχὰ este numit Σωβὰκ 
[Sovac]223. Această formă lingvistică apare în II Sam. 
10, 16, 18, LXX desemnându-l pe stăpânitorul Sovac 
[Σωβακ ἄρχων]. Corelativul lui Sovac, în engleză, 
este Shobach224. Iar Shobach înseamnă porumbar225. 

 
219 Easton's Bible Dictionary, cf.  
http://eastonsbibledictionary.org/3679-Tishbite.php.  
220 PG 92, col. 397. 
221 Ibidem.  
222 Ibidem.  
223 Cf.  
http://www.synaxarion.gr/gr/sid/168/sxsaintinfo.aspx  
224 Cf.  
https://www.biblestudytools.com/dictionary/shobac

h/.  
225 Cf.  
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Însă Shobach, de fapt, ar veni de la Shophach, care 
înseamnă topitorul226. Și dacă Sovac este porumbarul 
din care s-a născut Iliu, porumbelul lui Dumnezeu, 
tocmai de aceea Iliu a fost înălțat la cer de slava lui 
Dumnezeu. Dar dacă Sovac este topitorul, este cup- 
torul în care s-a format Iliu, atunci îmbrăcarea și 
hrănirea lui cu foc este pe măsura lui, a celui ieșit din 
topitor. Iar dacă Sovaha, tatăl lui Iliu, a avut vedenie 
la nașterea fiului său, atunci era și el om duhovni- 
cesc. Pentru că vedenii au oamenii plini de har, 
oamenii lui Dumnezeu.  

Profetul Iliu a mers la Ahaab [Αχααβ] [I Împ. 17, 
1, LXX], la împăratul vremii sale. În ebraică,  ב  ַאְחאָׁ
[Ahaab] înseamnă „fratele tatălui”. Iar tatăl lui Ahaab 
a fost împăratul Αμβρι [Amvri], despre care aflăm că: 
„Amvri a făcut răul înaintea Domnului [ἐποίησεν 
Αμβρι τὸ πονηρὸν ἐνώπιον Κυρίου] și a făcut rău mai 
mult decât toți cei care au fost înaintea lui [καὶ ἐπο- 
νηρεύσατο ὑπὲρ πάντας τοὺς γενομένους ἔμπροσθεν 
αὐτοῦ]” [I Împ. 16, 25, LXX]. Și când vine vorba de 
Ahaab, de fiul lui Amvri, se spune același lucru ca și 
despre tatăl său: „și a făcut Ahaab rău înaintea Dom- 
nului [καὶ ἐποίησεν Αχααβ τὸ πονηρὸν ἐνώπιον 
Κυρίου], a făcut rău mai mult decât toți cei dinaintea 
lui [ἐπονηρεύσατο ὑπὲρ πάντας τοὺς ἔμπροσθεν 
αὐτοῦ]” [I Împ. 16, 30, LXX]. Pentru că a urmat viața 
păcătoasă a tatălui său și a făcut și mai mari rele 
decât el. A urmat exemplul rău al tatălui său și l-a 
amplificat. Și orice păcat se face înaintea Domnului, 
pentru că El vede toate faptele noastre. De aceea, 
când ne ascundem de oameni, de ochii presei, când 

 
http://www.jewishencyclopedia.com/articles/13600-

shobach. 
226 Ibidem.   
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vrem să părem „alții”, nu suntem „alții” înaintea lui 
Dumnezeu, ci aceiași. Pentru că El ne vede cu ade- 
vărat și ne cunoaște toate gândurile noastre și miș- 
cările inimii noastre și faptele vieții noastre.  

Și s-a dus Iliu la Ahaab, la cel păcătos, și i-a 
spus: „Trăiește Domnul Dumnezeul Puterilor [ζῇ 
Κύριος ὁ Θεὸς τῶν Δυνάμεων], Dumnezeul lui Israil 
[ὁ Θεὸς Ισραηλ], Căruia am stat înaintea Sa [ᾯ 
παρέστην ἐνώπιον Αὐτοῦ]” [I Împ. 17, 1, LXX]. Cu alte 
cuvinte: „Trăiește, e viu, și te vede Dumnezeu, 
împărate! Știe păcatele tale cele multe. Și El e Dum- 
nezeul Puterilor cerești, dar și Dumnezeul lui Israil, 
Care are grijă de Israil, iar eu, Iliu, sunt Profetul care 
am stat înaintea Lui și cunosc voia Lui cu acest 
popor”. De aceea, continuarea profeției e aceasta: 
„Dacă [nu] va fi [vor fi în] anii aceștia rouă și ploaie 
[εἰ ἔσται τὰ ἔτη ταῦτα δρόσος καὶ ὑετὸς], fără numai 
prin cuvântul gurii mele [ὅτι εἰ μὴ διὰ στόματος 
λόγου μου]” [Ibidem]. Pentru că roua și ploaia le pri- 
mim, dacă avem inima smerită și ne plângem păca- 
tele noastre. Dacă scoatem lacrimi din noi, atunci și 
Dumnezeu ne dă ploaia milei Sale!   

Însă Iliu cel sfânt, cel curat, cel plin de har, a 
încuiat cerul cu gura sa. A pedepsit poporul spre 
îndreptarea lui. Căci ceea ce el a hotărât, Dumnezeu 
a împlinit. Așa după cum, în marea Taină a Mărtu- 
risirii, ceea ce Episcopul și Preotul iartă, și Dum- 
nezeu iartă. Pentru că El a lucrat toate prin Profeții 
Lui, după cum lucrează și acum prin Preoții Lui. 

Iliu a vorbit, iar Ahaab a tăcut. Poate, inițial, 
împăratul a considerat că totul e o glumă, că nu se va 
petrece nimic. Însă seceta a început!  

Și când seceta a început, atunci „a fost cuvântul 
Domnului către Iliu [ἐγένετο ῥῆμα Κυρίου πρὸς 
Ηλιου]” [I Împ. 17, 2, LXX]. Pentru că El vorbește 
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Profetului Său și îl învață voia Lui. Și ce i-a spus 
Domnul în mod extatic, adică în vedenie? I-a spus: 
„Mergi de aici spre răsărituri [πορεύου ἐντεῦθεν κατὰ 
ἀνατολὰς] și ascunde-te în pârâul Horrat [καὶ κρύ-
βηθι ἐν τῷ χειμάρρῳ Χορραθ], cel de la fața Iorda- 
nisului [τοῦ ἐπὶ προσώπου τοῦ Ιορδάνου]!” [I Împ. 17, 
3, LXX].   

– De ce nu răsărit, ci răsărituri?  
– Pentru că pe fiecare zi trebuie să ne ridicăm 

spre faptele bune ale evlaviei. Pe fiecare zi trebuie să 
răsărim, precum soarele, înaintea lui Dumnezeu, 
fiind plini de har și de iubirea Lui. Și viața noastră în 
credință e o mergere spre noi și noi răsărituri, pentru 
că e o creștere continuă în har și în înțelegeri dumne- 
zeiești.  

Iar Horrat [Χορραθ] vine de la  ְכִרית [Karit] și 
înseamnă tăiere sau doborâre227. Căci pe fiecare zi noi 
trebuie să răsărim în fața lui Dumnezeu, trebuie să 
ne arătăm în fața Lui ca unii care tăiem din noi toată 
patima și doborâm la pământ tot păcatul care do- 
rește să se insinueze în noi. Și cine se ascunde în 
pârâul ascezei, acela se ascunde în viața duhovni- 
cească. Pentru că viața noastră este ascunsă în Dum- 
nezeu [Colos. 3, 3], e ascunsă în slava Lui, pentru că 
slava Lui e în noi.  

Iar pârâul Horrat e în fața Iordanisului. În 
ebraică, Iordanis din greacă este ן  Iar râul .[Iarden] ַיְרדֵּ
Iarden [ ן ְנַהר ַהַיְרדֵּ ] [nahar ha-Iarden] înseamnă „râul 
care curge în jos”228. Pentru că asceza noastră e mân- 
tuitoare numai dacă coboară în ea Iardenul lui Dum- 
nezeu, adică Iordanisul harului Său. Numai dacă El 
ne umple de slava Lui, noi putem să trăim dum- 
nezeiește pe pământ, făcând voia Sa.  

 
227 Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Chorath.  
228 Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Jordan_River.  
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Și când Domnul îl trimite pe Iliu la pârâul asce- 
zei, îi spune și cu ce se va hrăni. Pentru că „va fi [că] 
din pârâu vei bea apă [ἔσται ἐκ τοῦ χειμάρρου πίεσαι 
ὕδωρ] și corbilor le voi porunci a te hrăni acolo [καὶ 
τοῖς κόραξιν ἐντελοῦμαι διατρέφειν σε ἐκεῖ]” [I Împ. 
17, 4, LXX].  

Va bea apă din pârâu, din pârâul ascezei, dar 
corbii cei lacomi îl vor hrăni. Îl vor hrăni din porunca 
lui Dumnezeu. Și corbii mănâncă „insecte, cereale, 
fructe, animale mici și mâncare putredă sau de la 
gunoi”229. Dar, lui Iliu, „corbii îi aduceau lui pâini de 
dimineață [οἱ κόρακες ἔφερον αὐτῷ ἄρτους τὸ πρωὶ] 
și cărnuri seara [καὶ κρέα τὸ δείλης] și din pârâu bea 
apă [καὶ ἐκ τοῦ χειμάρρου ἔπινεν ὕδωρ]” [I Împ. 17, 6, 
LXX]. Și ziua liturgică ne-o începem și noi cu pâini și 
o terminăm cu cărnuri. O începem cu prescurile de 
la Dumnezeiasca Liturghie, pentru ca din ele să 
scoatem Trupul Domnului, care este hrana noastră 
cea tare, cărnurile noastre cele duhovnicești. Pentru 
că și viața ne-o începem cu lucruri ușoare și ne 
ridicăm spre cele care sunt tot mai grele. Și creștem 
în curăție și în sfințenie pe fiecare zi, pentru că bem 
din Potirul Bisericii și ne umplem de harul lui Dum- 
nezeu.  

De aici, de la pârâu, Domnul îl trimite în Σα- 
ρεπτα [Sarepta] [I Împ. 17, 9, LXX]. Care înseamnă 
topitorie230. Pentru că îl trimite la o asceză tot mai 
mare. Pentru că Domnul ne cheamă mereu la o ne- 
voință și mai fierbinte, la una și mai plină de râvnă. 
Iar dacă până acum l-au hrănit corbii cei lacomi și 
care umblau prin locuri murdare, acum e hrănit de o 

 
229 Cf. https://ro.wikipedia.org/wiki/Corb.  
230 Cf.  
https://www.biblestudytools.com/dictionary/zarepha

th/.  
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femeie văduvă și săracă. E trimis la sărăcie, pentru ca 
să simtă din plin consecințele secetei. Consecințele 
păcatelor asupra oamenilor și a mediului înconju- 
rător. Iar noi, dacă pierdem contactul cu sărăcia, cu 
bolile oamenilor, cu nevoile lor reale, profunde, nu 
mai știm cum arată lumea noastră. Și dacă nu mai 
știm cum arată lumea reală, trăim într-o iluzie perpe- 
tuă.  

Văduva cea săracă, care l-a hrănit pe Sfântul 
Iliu, este Sfânta Σαραφθία [Saraftia]231. L-a trimis la o 
femeie sfântă, pentru ca să trăiască în sfințenie 
alături de ea. De aceea, Sfântul Iliu este Părintele 
Monahilor, care îi ajută și pe cei care trăiesc evlavios 
în familie. Căci el este și Părintele Monahilor prin 
asceza sa, dar și Părintele Mirenilor prin grija lui față 
de familie. Pentru că atunci când a murit fiul Saraf- 
tiei, Iliu s-a rugat pentru el și a zis: „Doamne [Κύριε], 
Dumnezeu[l] meu [ὁ Θεός μου], întoarce acum 
sufletul copilașului acestuia întru el [ἐπιστραφήτω 
δὴ ἡ ψυχὴ τοῦ παιδαρίου τούτου εἰς αὐτόν]!” [I Împ. 
17, 21, LXX]. Și Domnul a auzit rugăciunea robului 
Său și l-a înviat pe acesta! Căci „s-a făcut așa și a 
strigat copilașul. Și l-a coborât pe el din foișor întru 
casă și l-a dat pe el maicii sale” [I Împ. 17, 22-23, LXX]. 
Și când i l-a dat, i-a spus: „Vezi, trăiește fiul tău!” [I 
Împ. 17, 23]. Iar Sfânta Saraftia i-a spus: „Iată [ἰδοὺ], 
am cunoscut că omul lui Dumnezeu ești tu [ἔγνωκα 
ὅτι ἄνθρωπος Θεοῦ εἶ σὺ] și cuvântul Domnului cel 
adevărat [este] în gura ta [καὶ ῥῆμα Κυρίου ἐν στό- 
ματί σου ἀληθινόν]!” [I Împ. 17, 24, LXX].  

Și ce ne învață omul lui Dumnezeu pe noi? Să 
urmăm Domnului Dumnezeu [I Împ. 18, 21, LXX]! Și 
Dumnezeu ascultă întru foc [I Împ. 18, 24, LXX] ru- 
găciunea noastră, pentru că ne umple cu focul slavei 

 
231 Cf. http://glt.goarch.org/texts/Dec/Dec18-24.html.  
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Sale. Și dacă ne aducem jertfă fără de prihană lui 
Dumnezeu, dacă ne dăruim cu totul Lui, El trimite 
ploaia slavei Lui în noi, așa după cum a trimis ploaie 
în Israil după 3 ani și 6 luni [Lc. 4, 25; Iac. 5, 17].   

Așadar, iubiții mei, să câștigăm, cu harul lui 
Dumnezeu, meciul vieții noastre! Pentru că Dum- 
nezeu este Cel care arbitrează viața noastră și tot El 
ne judecă. El ne supraveghează și ne ușurează de pă- 
cate și ne mângâie, și tot El ne umple de veselie 
veșnică. Pentru că veselia cea veșnică e viața cu 
Dumnezeu și cu Sfinții și Îngerii Lui. Și dacă ne place 
să fim împreună, dacă ne place comuniunea, comu- 
niunea cea adevărată e cea cu Dumnezeu și cu Sfinții 
și Îngerii Lui în Împărăția Sa.  

Sfinte Iliu, pacea noastră, întărește-ne pe noi în 
viața cea virtuoasă! Dă-ne nouă tărie dumnezeiască 
în fața ispitelor și a necazurilor de tot felul, pentru ca 
să trăim evlavios înaintea Domnului! Pentru ca, prin 
sfintele tale rugăciuni, să ne mântuim și noi, nevred- 
nicii. Amin!  
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Predică la Duminica a V-a după Cinci- 
zecime [2019]  

 
Iubiții mei232,  

 
 
marile examene ale vieții noastre le trecem 

numai cu Dumnezeu. Fără El picăm orice examen, 
orice test, orice încercare. Pentru că nu trebuie doar 
să fim pregătiți, ci și în stare să fim noi înșine. Căci 
există momente când înveți tot ceea ce trebuie, când 
îți însușești diverse cunoștințe, tehnici, procedee și e 
nevoie doar de scrierea sau de punerea lor în apli- 
care. Și dacă nu ești sănătos, dacă nu ești clar la 
minte, dacă nu simți că Dumnezeu te întărește în 
timpul examenului, nu poți să dai tot ceea ce poți. 
Pentru că avem nevoie de ajutorul, de luminarea, de 
întărirea lui Dumnezeu ca să excelăm, ca să fim 
foarte buni în acel moment.  

Examen vine de la examen, examinis233 din 
latină. Și, pe lângă sensul de examen sau de test, îl 
avem și pe acela de proces de cântărire sau de 
balanță. Pentru că la un examen arătăm câte știm din 
câte nu știm. Dacă pe un taler punem cunoașterea 
noastră, atunci talerul necunoașterii va fi întot- 
deauna cel mai greu și ne va arunca în aer cunoaște- 
rea. Dar când un examen ne cântărește cunoașterea, 
el ne-o cântărește în funcție de cursul predat, de 
bibliografia ce trebuia parcursă. Și când un student 
arată că are cunoștințe mai multe decât cele predate 

 
232 Începută la 10. 22, în zi de miercuri, pe 17 iulie 2019. 

Soare, 24 de grade, vânt de 8 km/ h.  
233 Cf.  
http://www.archives.nd.edu/cgi-

bin/wordz.pl?keyword=examen.  
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sau decât cele supuse examinării, el arată că este 
unul eminent. Pentru că vine la examen ca unul su- 
perior testării.  

Căci examenul dorește să afle cât am înma- 
gazinat, cât am înțeles, cât ne-am schimbat interior 
datorită unui curs. Dar când noi venim cu lucruri 
avansate la examen, cu lucruri superioare cursului, 
arătăm că dedicarea noastră ne împlinește, pentru că 
noi avem căutări reale, adânci, existențiale.  

Așadar, una e să vii la Biserică, la Slujbe, în 
calitate de spectator distant, și alta e să te intereseze 
tot ceea ce se petrece în Biserică. Pentru că atunci 
când te interesează Biserica, începi să citești, să 
traduci, să întrebi, să cauți răspunsuri elaborate. Dar 
dacă nu ai aceste căutări, atunci te mulțumești cu 
puțin. Iar examenele nu sunt pentru cei care se mul- 
țumesc cu puțin, ci pentru cei care vor tot mai mult 
de la ei înșiși și de la viața lor.  

În Apostolul zilei [Rom. 10, 1-10], Sfântul Pavlos 
ne spune că există oameni care „au râvna lui Dum- 
nezeu [ζῆλον Θεοῦ ἔχουσιν], dar nu după cunoaștere 
[ἀλλ᾽ οὐ κατ᾽ ἐπίγνωσιν]” [Rom. 10, 2, BYZ]. Nu au o 
râvnă care provine din dreapta cunoaștere a lui 
Dumnezeu, ci din una falsă. Voiesc să facă, dar nu 
știu ce să facă cu adevărat. Ceea ce înseamnă că tre- 
buie mai întâi să învățăm dreapta credință a Bisericii 
și apoi să ne punem toată râvna în trăirea și pre- 
dicarea ei.  

Tocmai de aceea, în școlile teologice se pune 
accentul pe predarea teologiei și a istoriei Bisericii, 
pe predarea cultului Bisericii în tandem cu impli- 
carea cursanților în viața și în cultul Bisericii. Pentru 
că trebuie să știi ce trebuie să trăiești și să iubești. 
Trebuie să știi pentru ce te lupți. Trebuie să știi cu 
adevărat pentru ce te zbați ca om credincios. „Căci 
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cu inima se crede întru dreptate [καρδίᾳ γὰρ πισ- 
τεύεται εἰς δικαιοσύνην], iar [cu] gura se mărtu- 
risește întru mântuire [στόματι δὲ ὁμολογεῖται εἰς 
σωτηρίαν]” [Rom. 10, 10, BYZ].  

Cele ce citim din teologia și istoria Bisericii, noi 
le credem cu bucurie și trăim astfel întru dreptatea 
lui Dumnezeu. Iar ceea ce ne mântuie, aceea și măr- 
turisim spre folosul altora, pentru ca și ei să se mân- 
tuie împreună cu noi. Pentru că predica Bisericii este 
exemplul cel bun, este exemplul mântuirii spre fo- 
losul tuturor, pe când păcatul este un îndemn la 
păcătuire. Și dacă predica și cartea teologică îi zidesc 
pe oameni, îi întăresc în credința lor, îi umplu de 
râvna pentru viața cu Dumnezeu, exemplul păcătos 
îi distruge, pentru că îi învață ceea ce este rău, urât, 
pătimaș.  

Când Domnul a intrat în ținutul gherghesinilor, 
L-au întâmpinat pe El doi demonizați [Mt. 8, 28, 
BYZ]. Două exemple rele pentru toți. Doi dezaxați. 
Doi oameni dezechilibrați interior, asociali. Pentru 
că ei trăiau în morminte și erau „foarte tari [χαλεποὶ 
λίαν]” [Mt. 8, 28, BYZ]. Cu sensul că erau puternici, 
violenți, periculoși. Făceau rău oamenilor.  

Iar dacă vă întrebați de unde vine Halep, 
Simona Halep, adjectivul χαλεπός [halepos] înseam- 
nă tare, greu, dificil. Pe când Simona vine de la ִשְמעֹון 
[Șimon], care înseamnă „cel care ascultă”234. Iar dacă 
asculți de Dumnezeu, atunci creezi și spui lucruri cu 
greutate, valoroase.  

Însă cei doi demonizați, cei doi posedați de 
demoni, erau groaza celor din apropiere, pentru că 
nu putea nimeni să treacă pe acea cale din cauza lor 
[Mt. 8, 28, LXX]. Pentru că cei demonizați nu își fac 

 
234 Cf.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Simon_(given_name).  
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rău numai lor, dar fac rău și altora. Sunt factori de 
destabilizare socială oriunde se duc. 

Ce mai înseamnă însă dracii pentru lumea de 
azi? Pentru mulți, drăcuiala este „un compliment”. 
Prietenii se drăcuie între ei în loc de bună ziua, cine 
ne calcă pe nervi primește o drăcuitură de la noi, îl 
dăm dracului pe tot cel care ne enervează...Și prin 
aceea că dracul e în gura noastră mereu, arătăm că el 
este viu și relevant pentru noi, dar, în același timp, 
că dracul face rău. Căci tocmai de aceea dăm pe 
cineva dracului: pentru că îi vrem răul. Dacă dracul 
ar fi fost „un bine”, nu am mai fi fost enervați când 
dăm pe cineva dracului. Însă dracii sunt dușmanii 
noștri, sunt cei care ne fac răul și ne vor răul. Și 
tocmai de aceea și noi, pe cei care ne enervează și ne 
sunt potrivnici, îi dăm dracului. Pentru că, în fapt, ei 
sunt deja de partea lui.  

Numai că Dumnezeu nu ne îngăduie să dăm pe 
cineva demonilor! Nu ne este îngăduit să înjurăm, să 
drăcuim, să blestemăm oameni, oricât de mult rău 
ne-ar fi făcut. Pentru că rugăciunea și lucrarea noas- 
tră e pentru a-i scăpa pe oameni de sub robia de- 
monilor. Și noi vrem ca oamenii, cu toții, să fie ai lui 
Dumnezeu, adică slujitorii Lui, și nu ai demonilor.  

Demonii știau că El este Fiul lui Dumnezeu. Dar 
știau și faptul că ei vor fi chinuiți veșnic [Mt. 8, 29]. 
De aceea, când ei ne amăgesc pe noi și ne fac să pă- 
cătuim, vor un singur lucru: să ne ducă și pe noi în 
chinul lor cel veșnic.  

Și El le îngăduie demonilor să intre în porci [Mt. 
8, 32]. Și rezultatul este...moarte! Pentru că turma de 
porci, până atunci liniștită, când au intrat demonii în 
porci, „s-a năpustit toată turma porcilor asupra râpei 
întru mare [ὥρμησεν πᾶσα ἡ ἀγέλη τῶν χοίρων κατὰ 
τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν] și au murit în ape 
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[καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν]” [Mt. 8, 32, BYZ]. 
Pentru că orice ispită și orice asalt al demonilor asu- 
pra noastră e pentru ca să ne ucidă sufletește și tru- 
pește. Ei, demonii, intră în oameni, dar și în ființe vii 
și în lucruri, pentru ca să facă rău tuturor. Răul e 
modul lor de „a se simți bine”. Și când ne conving și 
pe noi să păcătuim, ei amestecă răul în plăcerea 
noastră, pentru ca să ne urâțească interior.   

Însă, după această vindecare de demonizare, 
când cei doi au fost vindecați de Domnul, „toată 
cetatea a ieșit întru întâmpinarea lui Iisus [πᾶσα ἡ 
πόλις ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν τῷ Ἰησοῦ]” [Mt. 8, 34, 
BYZ]. Dar nu pentru ca să se bucure cu Domnul și cu 
cei vindecați, ci pentru ca să-L alunge de la ei. Căci, 
„văzându-L pe El [ἰδόντες Αὐτόν], L-au rugat ca să 
plece din hotarele lor [παρεκάλεσαν ὅπως μεταβῇ 
ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν]” [Mt. 8, 34, BYZ]. Pentru că ei 
și-au protejat afacerea, comerțul lor cu porci, și nu 
mai aveau nevoie ca cineva să le facă probleme, chiar 
dacă acel cineva e Dumnezeu Însuși.  

Și istoria aceasta se repetă cu mulți oameni! 
Pentru că mulți încearcă să trăiască și să facă afaceri 
fără ajutorul lui Dumnezeu. Pentru că El îi încurcă! 
Numai că afacerile și viața fără Dumnezeu nu au va- 
loare reală.  

Și Domnul a intrat în corabie și a plecat de la ei 
[Mat. 9, 1]! Dar oamenii care trăiesc fără Dumnezeu 
nu sunt vii, ci morți!  

De aceea, iubiții mei, oricând murim prin păcat, 
să căutăm imediat învierea prin pocăință și prin măr- 
turisirea păcatelor noastre! Căci, ca oameni păcătoși 
și neputincioși, noi păcătuim mereu, dar Cel care ne 
învie din morți e Domnul nostru. Și dacă cădem la El 
și cerem mila Lui, El ne-o va da imediat, pentru ca să 
avem viață în noi înșine. Căci viața noastră duhovni- 
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cească e consecința imediată a milei și a iertării lui 
Dumnezeu.  

Iar examenul zilnic al vieții noastre e pocăința. 
Repeziciunea și constanța cu care ne pocăim arată 
realitatea noastră interioară. Arată dacă suntem vii 
sau morți sufletește. Și suntem vii întru Domnul 
numai dacă ne pocăim și primim iertarea Lui în Tai- 
na Mărturisirii și ne îndreptăm prin pocăință în mod 
continuu. Căci pocăința nu e o clipă, ci e o viață. 
Pentru că toată viața noastră trebuie să fie o continuă 
pocăință.  

Dumnezeu să ne bucure și să ne întărească pu- 
rurea! Și să ne dea să citim, să postim, să ne rugăm, 
să traducem, să slujim, să scriem, să facem tot binele 
plăcut Lui. Căci binele ne împlinește și ne înfrumu- 
sețează. Binele lui Dumnezeu e viața noastră. Amin!     
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Predică la Duminica a VI-a după Cinci- 
zecime [2019]  

 
Iubiții mei235,  

 
 
 
exodul românilor a adus în prim-plan impor- 

tanța specialiștilor, a oamenilor calificați, a nece- 
sității angajaților pentru prezentul și viitorul Româ- 
niei. Pentru că pleacă în afară oamenii instruiți, oa- 
menii cu potențe, oamenii tineri și sănătoși și rămân 
aici foarte puțini oameni capabili. Cu adevărat capa- 
bili pentru fiecare zonă de muncă din România. Căci 
această ieșire în masă din țară ne-a pus în fața urmă- 
toarei realități: avem deja o țară prea mare pentru 
locuitori prea puțini. Pentru că avem nevoie de mână 
de muncă din străinătate ca să putem funcționa în 
mod viabil ca țară.  

Conform raportului pe iulie 2019 al Ministerului 
pentru românii de pretutindeni, aproximativ 
9.700.000 de români sunt în diaspora în mod ofi- 
cial236. Căci neoficial sunt și mai mulți. Iar raportul 
Institutului Național de Statistică pe ianuarie 2018 
arăta că există 19,5 milioane de rezidenți în Româ- 
nia237. Însă, în fapt, câți rezidenți din cei 19 milioane 
stau efectiv în România? Pentru că mulți se duc, se-

 
235 Începută la 15. 17, în zi de miercuri, pe 24 iulie 2019. 

Zi cu soare, 28 de grade, vânt de 10 km/ h.  
236 Cf.  
http://www.mprp.gov.ro/web/wp-

content/uploads/2019/07/Raport-IULIE-2019_site.pdf. PDF, 
p. 2.  

237 Cf. https://a1.ro/news/social/populatia-romaniei-
2019-populatia-romaniei-2018-id851325.html.  
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ntorc, trăiesc mai mult cu banii câștigați în străină- 
tate decât în urma muncii din România. Iar viața 
socială a României e asigurată de cei care muncesc 
numai aici și care își asumă viața românească cu 
totul. Și românii care locuiesc numai în România 
sunt nevoiți să trăiască cu această economie dis- 
funcțională, în care, pe de o parte, are nevoie de an- 
gajați, dar, pe de altă parte, numai în anumite orașe 
sau regiuni.  

Căci marile uzine și șantiere comuniste au 
pierit, oamenii calificați au ajuns în șomaj, multe re- 
giuni nu mai au relevanță economică și, de aceea, 
ceea ce se cere în prezent e numai mână de lucru în 
piața de desfacere și în servicii. Pentru că România a 
ajuns o piață de desfacere pentru alte țări și produce 
foarte puțin pentru nevoile noastre curente și pentru 
export. Iar când vorbim de export, România se ba- 
zează în 2019 pe „construcția de automobile și piese 
auto, pe industria prelucrătoare, agricultură și soft- 
ware”238.  

Producem puțin și cumpărăm multe. Și pentru 
că nu producem mult, nu avem locuri de muncă 
pentru cetățenii noștri. Și ei sunt nevoiți să plece în 
străinătate, aventura străinătății venind la pachet cu 
costuri mult mai mari pentru viața și sănătatea lor.  

Ne pleacă specialiștii și lasă un gol în urma lor! 
Ne pleacă oamenii deștepți, tineri, în putere! Nata- 
litatea României e în scădere, iar îmbătrânirea po- 
pulației și rărirea ei se vede la tot pasul. Pentru că 
Înmormântările sunt multe, iar Nunțile sunt puține. 
Și oamenii care vin la Biserică sunt tot mai puțini, 
pentru că raportarea oamenilor la viață e tot mai 

 
238 Cf.  
https://jurnaluldeafaceri.ro/exporturile-romaniei-in-

2019/.  
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superficială. Și superficialitatea aceasta ne omoară! 
Superficialitate ce merge în tandem cu confortul și 
cu izolarea egoistă, cu distanțarea față de semenii 
noștri. Pentru că, pe măsură ce ne distanțăm de 
oameni, ne distanțăm și față de sensul real al vieții 
noastre. Ne depărtăm de lucrarea mântuirii noas- 
tre.  

Iar Evanghelia zilei [Mt. 9, 1-8] este despre izo- 
larea socială a oamenilor aflați în suferință. Despre 
excluderea socială a oamenilor din cauza unei boli, a 
unei infirmități, a unei nevoi speciale. Și, în același 
timp, despre prezența lui Dumnezeu în viața noas- 
tră.   

Și cine îl vindecă pe cel paralitic [παραλυτικός] 
[Mt. 9, 2, BYZ], pe cel marginalizat social? Domnul 
Iisus Hristos, Cel care abia fusese exclus de către 
gherghesini din ținutul lor [Mt. 8, 28, 34]. Pentru că 
atunci când aceia „I-au cerut ca să plece din hotarele 
lor” [Mt. 8, 34, BYZ], El, „intrând întru corabie, a 
traversat și a intrat întru cetatea Sa” [Mt. 9, 1, BYZ]. 
Dumnezeu S-a smerit! A făcut ascultare față de 
oameni. Pentru că Dumnezeu așteaptă pocăința oa- 
menilor, ca ei să se mântuie.  

Iar oricine este exclus de undeva revine acasă. 
Revine în locuri favorabile, prietene lui. Fiindcă 
avem nevoie să ne vindecăm durerea, să ne vindecăm 
tristețea, să ne regăsim echilibrul interior.  

Însă Domnul, în cetatea Sa, primește în fața Lui 
un paralitic zăcând pe pat [ἐπὶ κλίνης βεβλημένον] 
[Mt. 9, 2, BYZ]. Adică nu un om care se află în lumina 
reflectoarelor, ci pe unul ascuns de ochii lumii. Îl pri- 
mește pe cel care zăcea de unul singur, nesocotit de 
oameni. Căci atunci când ți-ai trăit traiul și ți-ai 
mâncat mălaiul vieții și cazi la boală, mai toți te uită. 
Rămâi doar cu cei care te iubesc, care te cunosc, care 
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te respectă. Dar dacă nu ai pe nimeni...atunci sin- 
gurătatea ta e mângâiată doar de Dumnezeu. De Cel 
care poartă de grijă de noi toți.  

Însă, pe când oamenii Îi aduceau un bolnav, un 
singuratic, „Iisus, văzând credința lor [ἰδὼν τὴν πίσ- 
τιν αὐτῶν], i-a zis paraliticului: «Îndrăznește [Θάρ- 
σει], copile [τέκνον]! Ți-au fost iertate ție păcatele 
tale [ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου]»” [Mat. 9, 2, 
BYZ]. Pentru că niște prieteni, niște oameni de bine, 
niște oameni credincioși, au dorit ca acest om să fie 
vindecat. Și Domnul îl iartă pe paralitic pentru cre- 
dința și iubirea celor care au mijlocit pentru el. Așa 
cum pe noi ne iartă Dumnezeu și ne ajută și ne 
întărește în viața noastră pentru rugăciunile Sfinților 
și ale Îngerilor Lui.   

Rugăciunile unora pentru alții sunt bineplăcute 
lui Dumnezeu! Pentru că rugăciunea pentru alții e 
iubire. E manifestare a iubirii noastre față de ei. Căci, 
în esență, toate faptele noastre bune sunt iubire de 
Dumnezeu și de oameni. Și numai ceea ce se face din 
iubire responsabilă dăinuie în istorie.  

Dar esența bolii este păcatul! În ochii lui Dum- 
nezeu boala e doar coaja, pentru că miezul ei constă 
în păcatele noastre. Și dacă El ne vindecă de păcatele 
noastre, dacă ne curățește de ele, dacă ni le iartă, de 
acolo izvorăște sănătatea noastră reală. Iar marea 
harismă a iertării păcatelor, pe care Domnul a dat-o 
Episcopilor și Preoților, e pentru însănătoșirea noas- 
tră grabnică.  

Simt că mă vindec, că renasc la fiecare Spove- 
danie. Pentru că fiecare iertare de păcate este o 
umplere de slava lui Dumnezeu. O umplere de viața 
Lui. Iar dacă dăruim ceva dumnezeiesc oamenilor 
sau dacă Domnul dăruie ceva dumnezeiesc prin noi, 
Slujitorii Săi cei nevrednici, El dăruie iertare tuturor 
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celor care se pocăiesc. Și iertarea lui Dumnezeu e 
începutul vindecării noastre! Pentru că de la ea, de la 
iertarea Lui, noi ne reîncepem viața creștină. Căci 
Spovedania este o reactualizare a Botezului nostru. 
Ea e curățire de păcate și umplere de viața lui Dum- 
nezeu, pentru ca noi să fim vii duhovnicește. Și dacă 
suntem vii duhovnicește, atunci suntem sănătoși cu 
adevărat.  

Cei care nu au cunoscut niciodată iertarea lui 
Dumnezeu vorbesc cu păcat despre ea. Fac tot felul 
de ironii prostești la adresa Spovedaniei și a iertării 
păcatelor noastre. Dar cei care au cunoscut marea 
milostivire a lui Dumnezeu față de ei, aceia nu pot să 
glumească cu această mare sfințenie, cu această ma- 
re iertare a lui Dumnezeu. Pentru că ei sunt recunos- 
cători față de iubirea Lui pentru ei.  

Oamenii vorbesc în ei înșiși în mod continuu și 
adesea păcătuiesc în gândurile lor. De aceea, trebuie 
să știm cu toții că El ne cunoaște toate gândurile 
noastre. Tot ceea ce noi gândim în inimile noastre 
[Mt. 9, 4]. Și tot ceea ce gândim, simțim, voim și 
facem în mod păcătos, trebuie să spovedim. Pentru 
că tot ceea ce e spovedit, e și iertat de Dumnezeu. 
Dar dacă nu cerem curățire pentru bolile noastre, 
atunci le păstrăm în noi și suferim fără rost. Căci 
suferința pe care ne-o aduc păcatele e o suferință 
care nu ne mântuie, ci ne întunecă. Suferința care ne 
luminează e cea pentru dreptatea lui Dumnezeu, 
pentru împlinirea voii Lui. Dar când suferim mult 
interior tocmai pentru că ne ascundem păcatele, 
atunci suferim ca niște câini bolnavi și părăsiți, care 
se chinuie mult până mor.  

Însă de ce să suferim datorită păcatelor noastre, 
când le putem spovedi în câteva minute?! De ce să 
tăinuim boala noastră, când spovedirea ei ne scapă 
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cu totul de boală?!! Pentru că, pe măsură ce spo- 
vedim boala, noi ne vindecăm de ea. Căci Cel care ne 
vindecă e Dumnezeul milostivirii. E Cel care ne-a 
zidit sufletul și trupul nostru și ne dăruie vindecare 
la toate bolile noastre.  

Iar Domnul ne ridică din boală și ne face să 
mergem [Mt. 9, 6]! Să mergem pe calea Lui. Căci 
omul care se vindecă și e recunoscător lui Dum- 
nezeu, acela merge mereu la Casa Lui [Mt. 9, 7]. Și 
cei care văd și aud minunile Lui, se minunează de El 
și Îl slăvesc pe El [Mt. 9, 8], căci doar Dumnezeu 
poate să facă minuni mari și negrăite.  

Însă, dacă ne pleacă medicii din țară, cine se 
mai ocupă de cei bolnavi? Dacă nu mai avem Preoți 
evlavioși și cu iubire de oameni, cine mai aleargă 
după oameni ca să îi învețe cu iertarea lui Dum- 
nezeu? De unde ordine, dacă nu avem oameni care 
și-au pus ordine în sufletul lor și în viața lor? Și de 
unde dreptate, echilibru și verticalitate umană, dacă 
înlocuim viața Bisericii cu viața la întâmplare?  

Specializarea cere timp, efort, dăruire. Nu 
ajungi profesor sau expert în ceva pentru că stai de- 
geaba toată ziua, ci pentru că muncești toată ziua. 
Relaxarea e bună, dar pentru cei care muncesc mult. 
Însă, dacă n-ai muncit mult, cum să te duci la rela- 
xare? Să te relaxezi pentru ce? Pentru nemuncă?...  

Însă munca e cea care te bucură și te împlinește. 
După ce am mâncat mai multe feluri de roșii anul 
acesta și din mai multe țări, dar și din mai multe re- 
giuni ale României, când am ajuns acasă, la Scri- 
oaștea, și am mâncat o roșie cu totul și cu totul natu- 
rală, mi-am dat seama că aceea era prima roșie reală 
pe anul acesta. Iar dacă nu îți produci mâncarea ta, 
mănânci de fapt experiențele altora pe sănătatea ta. 
Pentru că mâncarea cere responsabilitate. Și fără res- 
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ponsabilitate, fără conștiință, nu facem nimic auten- 
tic pe fața pământului.  

Teologia, cultura, știința, tehnologia au și ele 
nevoie de responsabilitate. Căci cartea reală e cea 
care e plină de adevăr. Cultura reală e cea plină de 
experiență. Știința reală e cea verificată. Tehnologia 
reală e cea care înlesnește munca și viața noastră. Și 
tot ceea ce ajută viața noastră este un bine.  

Însă binele, adesea, oamenii îl răstălmăcesc, îl 
murdăresc, îl distorsionează. Pentru că binele e teo- 
logic. Pe cât păcătuim, pe atât avem mai puține idei 
bune. Și ideile bune se înmulțesc în noi pe măsura la 
cât de mult ne înrădăcinăm în săvârșirea binelui lui 
Dumnezeu. Și dacă suntem cu Dumnezeu, noi stăm 
în bine, în viața bună, duhovnicească, în cea plină de 
sănătatea lui Dumnezeu.   

Avem nevoie de oameni care să muncească în 
România și să creadă în viitorul ei. Avem nevoie de 
români care să trăiască și să simtă românește, care să 
fie oameni ai credinței și ai valorilor fundamentale. 
Pentru că viitorul României e viața cu Dumnezeu. 
Amin!   
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Predică la Duminica a VII-a după Cinci- 
zecime [2019]  

 
 

Iubiții mei239,  
 
 

televizorul, în România, e încă un mijloc redu- 
tabil de manipulare a populației. Pentru că lucrurile, 
la noi, merg mai greu. Televiziuni puține, aceeași 
știre, se apasă pe sentimente, pe frică, pe ideea de 
insecuritate...și mulțimea iese în stradă! Mulțimea 
care și așa nu avea ce face în casă. Pentru că un om 
care muncește, un om care are un program, nu poate 
să iasă din el. Dar cei care așteaptă să fie chemați, să 
fie aplaudați, să fie impresionați, sunt țintele precise 
ale manipulării. Sunt duși într-o parte, sunt incluși 
într-o iluzie, pentru ca să se obțină altceva prin inter- 
mediul lor. Altceva care scapă mulțimii. Oamenii cer 
demisii, nu știu cum stau lucrurile, le primesc...și 
cred că ei au schimbat ceva în această țară și în lume. 
Dar lucrurile nu se schimbă, atunci când oamenii vor 
să își păstreze interesele în lesă!  

Însă onlineul este și va fi prima sursă a mani- 
pulării. Pe viitor vom cunoaște această oroare în di- 
mensiunile ei reale. Pentru că mulți nu știu cum 
funcționează acest nou instrument, această nouă fri- 
că, această nouă victorie împotriva mulțimii. La co- 
mandă, cineva „te desființează”, te face cu ou și cu 
oțet, te transformă „în istorie”. E nevoie de un articol, 
două, trei, de câțiva vectori de decizie și de ima- 
gine...și „nu mai exiști”.  

 
239 Începută la 14. 45, în zi de luni, pe 29 iulie 2019. 

Soare, cer parțial înnorat, 27 de grade, vânt de 8 km/ h.  
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Dar totul e o iluzie a manipulării, a teatrului 
ieftin! Pentru că tu exiști, îți faci treaba pe mai 
departe, dar, în mintea lor, a manipulatorilor și a 
celor pe care ei i-au convins, tu ești „mort”.  

Și dacă pui la inimă toată această fanfaronadă, 
dacă și tu crezi că ești „mort”, atunci ești victima 
manipulării. Însă manipularea e un scuipat care nu 
îți atinge obrazul sau e un pumn care nu te lovește, 
dacă tu nu te crezi „mort”. Dacă tu o sfidezi. Dacă tu 
îți vezi de treaba ta pe mai departe.  

Căci manipularea vrea să te oprești. Vrea să îți 
fie frică. Vrea să intri în haită, să facem bani îm- 
preună, să nu mai existe puncte critice, nevralgice.  

Manipularea e dictatorială. E uniformizare. 
Pentru că unii vor să decidă în locul tău. Să te anu- 
leze ca voce, ca experiență, ca existență.  

De mai multe ori în cei 13 ani de online am 
intrat în conflict nedorit cu diverși manipulatori. Cu 
oameni cu interese „mari”, perfide. În online se aud 
vocile, dar nu se văd persoanele. Persoanele se 
manifestă cu totul în viața reală. Când e să scrie îm- 
potriva ta, ei sunt numai voce, numai cuvinte. Te 
„anulează” prin cuvinte și printre cuvinte. Dar în 
online spun una, iar în viața reală fac altceva îm- 
potriva ta. Pentru că se pun de acord să nu mai 
vorbească cu tine și despre tine, să nu te mai invite, 
să nu te mai „vadă”, să nu mai „exiști” pentru ei.  

De aceea, simțind răceala reală a manipulării zi 
de zi, nu am cum să nu înțeleg „spontaneitatea” di- 
verselor mișcări și exprimări publice. Căci regie 
proastă de teatru și film face cineva care nu are 
coloană vertebrală, care nu are ceva de spus, care nu 
are o operă. Și învăluirea de vorbe și situații e menită 
ca să...îți închidă gura.  
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Cu două zile înainte de transfigurarea Dom- 
nului, Evanghelia de astăzi [Mt. 9, 27-35] ne vorbește 
despre orbire și muțenie. Scopul manipulării este de- 
a te amuți, iar pe alții de-ai orbi în relația cu tine. 
Primești o somație, ți se cere să nu mai vorbești 
despre una sau alta, ți se cere să retractezi, ți se cere 
să faci pe prostul, să mimezi pocăința. Pentru că tre- 
buie „să taci”, atâta timp cât unii vor ca tu să nu mai 
ai replici. Căci replicile tale le deranjează afacerile, 
nesimțirea, orgoliul...Iar cei din jurul tău primesc de 
la manipulatori o variantă dark a ta, prin care devii 
„nefrecventabil”. Și dacă oamenii nu îți mai vorbesc 
sau nu mai au „voie” să îți vorbească, înseamnă că știi 
ce înseamnă să fii nedreptățit la nivel public.  

Și mutul de azi nu vorbea pentru că era demo- 
nizat [δαιμονιζόμενον] [Mt. 9, 32, BYZ]. Pe când 
orbii, când au auzit de Domnul, au început să strige 
după vederea lor. Au cerut mila Lui. Și de la ei a în- 
vățat Biserica să strige: „Doamne [Κύριε], miluiește 
[ἐλέησον]!”. Pentru că orbii strigau în gura mare: 
„Miluiește-ne pe noi [Ἐλέησον ἡμᾶς], fiule al lui 
David [υἱὲ Δαυίδ]!” [Mt. 9, 27, BYZ]. Și L-au recu- 
noscut ca Mesia, pentru că, după umanitatea Sa, El 
era fiul lui David. Dar, după dumnezeirea Lui, El este 
din veci și pentru veci Fiul lui Dumnezeu. Și pentru 
că S-a făcut și Fiul Fecioarei, de aceea El este Dum- 
nezeu și om.  

I-a lăsat să țipe pe stradă! În aparență, „nu I-a 
păsat” de ei. Dar Dumnezeu ne lasă să strigăm înde- 
lung, ne lasă să strigăm toată viața spre El, pentru ca 
să ne adâncim în pocăință. Căci pocăința ne face să 
creștem în credință, în încrederea că El este totul 
pentru noi.  

Și când a ajuns întru casă [εἰς τὴν οἰκίαν], orbii 
s-au apropiat de El. Și El i-a întrebat: „Credeți că pot 
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să fac aceasta [Πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆ- 
σαι]?”. Credeți că pot să vă vindec de orbire? Și ei I-
au răspuns: „Da [Ναί], Doamne [Κύριε]!” [Mt. 9, 28, 
BYZ]. Și pentru că au crezut în puterea Lui, în El ca 
Domn al lui Israil, Domnul „S-a atins de ochii lor 
[ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν]”, a pus mâna pe ochii 
lor, și a zis: „După credința voastră fie vouă [Κατὰ τὴν 
πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν]!” [Mt. 9, 29, BYZ].  

Însă ce-are credința cu vindecarea? Ce-are cre- 
dința cu vederea ochilor noștri, cu sănătatea noastră 
fizică? Căci mulți cred că credința e o chestiune pur 
interioară, subiectivă, care nu trebuie dovedită și 
care n-are relevanță practică. Și pe această supoziție, 
ei cer Bisericii să se închidă în sine, să nu mai pene- 
treze societatea la nivel ideatic și liturgic, pentru că 
societatea trebuie să fie „liberă” de influența Bisericii. 
Însă Domnul, prin această minune a Lui, ne spune că 
credința, deși e personală, deși este interioară, ea e 
în același timp obiectivă. Și ea are relevanță practică, 
socială, pentru că face bine tuturor. Pentru că trebuie 
să crezi în El, în Dumnezeul cel adevărat. Și dacă 
crezi în El, atunci El te vindecă de bolile tale sufle- 
tești și trupești.  

Credința e obiectivă, pentru că e revelată. Da- 
tele credinței sunt cele revelate de Dumnezeu și 
aprofundate de Biserică. Și când noi credem în 
Dumnezeu, credința noastră nu are numai relevanță 
interioară, ci și practică, socială. Pentru că această 
credință revelată, primită de la Dumnezeu prin Bise- 
rica Lui, ne mântuie pe noi. Ne schimbă, ne îndu- 
hovnicește, ne îndumnezeiește pe noi.  

Și cei care trăiesc în credință, în credința care te 
îndumnezeiește, înțeleg ce înseamnă transfigurarea 
Domnului de pe Tabor. Ce relevanță obiectivă și so- 
cială are transfigurarea Lui. Pentru că și ei trăiesc 
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schimbarea continuă, dumnezeiască, îndumnezei- 
toare pe care o produce credința în omul credincios 
lui Dumnezeu.  

În comparație cu ideile sau fanteziile despre 
Dumnezeu, cu presupunerile despre Dumnezeu, 
credința Bisericii are date clare, concrete, revelate, 
dogmatice. Triadologia, eclesiologia, soteriologia 
Bisericii ne vorbesc despre Dumnezeul tripersonal 
care ne mântuie în Biserica Lui. Care este cu noi pu- 
rurea, pentru că El ne-a creat, El ne poartă de grijă și 
spre El mergem: spre comuniunea veșnică cu El.  

Orbii Îl mărturisesc pe Iisus ca fiind Mesia, Cel 
care poate face minuni. Se încred în puterea Lui 
dumnezeiască. Și credința lor nu e făcută de rușine, 
pentru că credința lor era reală. Ei credeau în cine 
trebuie! Ei credeau în Fiul lui Dumnezeu întrupat! 
De aceea, ochii lor încep să vadă. Iar cel demonizat, 
odată cu alungarea demonului din el, începe să vor- 
bească [Mt. 9, 33, BYZ].  

Și ochii văd, gura începe să vorbească, picioa- 
rele încep să meargă, iar noi ne simțim din ce în ce 
mai bine, dacă Dumnezeu Se atinge de noi. De aceea, 
trebuie să Îl rugăm pe Dumnezeu să Se atingă de noi. 
Să nu stea departe de noi. Căci dacă El Se atinge de 
noi, primim imediat viață, vindecare, sănătate.  

Însă, dacă stăm ca muții și ca orbii în fața altora, 
ne însingurăm interior. Dacă ne vedem doar inte- 
resul propriu, atunci murim pentru ceilalți. Sau ei 
mor în sufletul nostru, pentru că suntem indiferenți 
față de ei. Strategia manipulării sau a vorbirii de rău 
a altora e ca să ne îndepărteze de oameni. Cei care 
enervăm, cei care nu admitem să ne mânjim pe 
mâini, cei care avem conștiință suntem dați la o par- 
te, suntem periferizați. Pentru ca glasul nostru să nu 
se mai audă. 
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Însă, cine oprește un glas, face voia diavolului. 
Căci demonii vor ca noi să tăcem, să facem păcate în 
tăcere, să nu cerem ajutorul cuiva, să nu cerem mila 
lui Dumnezeu, să nu ne schimbăm, să nu ne vin- 
decăm. Însă orbii, dimpotrivă, când și-au dat seama 
că se pot vindeca, ei au început să țipe. Nu le-a mai 
tăcut gura! Au cerut ajutorul lui Dumnezeu. Și l-au 
primit din destul, pentru că au strigat ca din gură de 
șarpe către Dumnezeu. Au strigat cu toată ființa lor.  

Cu siguranță, ați văzut oameni volubili, care 
vorbesc mult, care se bucură să vorbească cu alții. 
Dar ați văzut și tăcuți, taciturni, care se ascund de 
oameni, care vorbesc mințind, care vorbesc trăgând 
de limbă pe cei cu care stau la masă. Iar cine vorbește 
din toată inima, vorbește pentru că se simte bine. 
Dar cine mârâie, cine vorbește cu ură, cine te înve- 
ninează, acela e pus pe rele, pentru că nu respectă, 
nu iubește oamenii.  

Manipularea este despre neiubire. Când minți 
despre alții, atunci îi îndepărtezi pe oameni de 
aceștia. Când te propui drept altul, îi faci pe oameni 
să iubească o minciună. Și minciuna, de fapt, este 
esența răului, a păcatului. Pentru că alegi să faci ceea 
ce te omoară.  

Așadar, iubiții mei, vindecarea de orbire și de 
muțenie e darul lui Dumnezeu! Dacă până acum ne-
a orbit gelozia și părerea de sine, dacă ne-a amuțit 
invidia și nesimțirea, putem să ne vindecăm de aces- 
te boli grave ale noastre. Putem să vorbim corect și 
cu Dumnezeu și cu oamenii. Iar corectitudinea față 
de Dumnezeu e pocăința. Și pocăința știe să vor- 
bească smerit, frumos, autentic și cu oamenii. Pentru 
că nu poartă o mască, ci e sinceră.  

Post binecuvântat în continuare! Născătoarea 
de Dumnezeu, Stăpâna noastră, să ne întărească pe 
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toți în pocăința și în schimbarea noastră în bine! 
Amin.  
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Predică la Transfigurarea Domnului [2019] 
 
 

Iubiții mei240,  
 

 
titulatura românească a praznicului, și anume 

„Schimbarea la față a Domnului”, s-a transformat în 
expresie negativă în limbajul curent. Pentru că 
atunci când surprindem pe cineva într-o situație je- 
nantă, spunem: „s-a schimbat la față când ne-a 
văzut”. Era vesel, bucuros, volubil, dar când ne-a vă- 
zut pe noi s-a întristat deodată, pentru că fața lui din 
veselă a ajuns tristă. Și această titulatură religioasă a 
căpătat o valoare negativă, pentru că s-a înțeles în 
mod greșit noțiunea de „față”. Pentru că în limba 
românească veche „față” nu însemna chip, ci prin față 
se desemna întreaga persoană a omului. Fața era 
echivalentul persoanei. Tocmai de aceea, când în ve- 
chiul limbaj bisericesc românesc se discuta dogma 
triadologică, se spunea că Dumnezeu e în trei fețe, 
adică în trei persoane. Și cu acest sens, cu sensul de 
persoană, s-a folosit în sintagma „schimbarea la față 
a Domnului”.  

În corelație cu reducerea greșită a persoanei la 
fața ei, avem și o altă expresie negativă: „a făcut fețe-
fețe”. Care exprimă rușinea imensă a cuiva, pentru că 
a fost găsit într-o situație jenantă, delicată. I s-a 
schimbat expresia feței, adică trăirea interioară.  

Însă „schimbarea la față” ca expresie negativă 
nu are nimic de-a face cu titulatura reală a praz- 
nicului din ziua de 6 august: „Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ 

 
240 Începută la 15. 35, în zi duminică, pe 4 august 2019. 

Cer parțial înnorat, 29 de grade, vânt de 16 km/ h.  
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Σωτῆρος Χριστοῦ [Transfigurarea Mântuitorului 
Hristos]”241. Pentru că transfigurarea Domnului se 
referă la persoana Sa divino-umană și reprezintă cea 
mai pozitivă realitate umană. 

Și ce s-a petrecut, de fapt, pe Tabor? Domnul 
Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, Cel care 
era Dumnezeu și om, a lăsat să se vadă, prin uma- 
nitatea Sa, slava dumnezeiască a dumnezeirii Sale. 
Pentru că El a vrut să Se reveleze celor 3 Ucenici ai 
Săi așa cum este: ca Dumnezeu și om, plin de slava 
Lui și de sfințenie. Fapt pentru care a îngăduit să fie 
văzută în mod extatic slava Lui, așa cum țâșnește ea 
din dumnezeirea Sa în umanitatea Sa. Și tot trupul 
Său s-a transfigurat, adică a devenit plin de lumina 
Lui cea veșnică, de slava Lui cea dumnezeiască, 
pentru că trupul Său a devenit un mediu iradiant al 
dumnezeirii Sale. Trupul Lui s-a arătat mai strălu- 
citor decât soarele, pentru că era trupul Fiului lui 
Dumnezeu întrupat, pe care El l-a luat și l-a îndum- 
nezeit, adică l-a umplut de slava Lui.  

Așadar, schimbarea Lui la față sau la înfățișarea 
umanității Sale nu este o grimasă, nu e o schimbare 
psihologică a feței, nu e ceva periferic sau negativ, ci 
este schimbarea ontologică cea mai profundă a firii 
umane. Pentru că Domnul ne-a revelat pe Tabor cum 
va fi umanitatea Lui atunci când El va învia din morți 
și Se va arăta Ucenicilor Săi în ziua Învierii Sale: va fi 
plină de lumină, pentru că umanitatea Sa va fi trans- 
figurată, îndumnezeită.  

De aceea, praznicul de astăzi este o privire din 
interior a Învierii Lui cea de a treia zi. Căci Învierea 
Lui nu a însemnat o reanimare a unui cadavru, ci 

 
241 Cf.  
https://www.synaxarion.gr/gr/sid/304/sxsaintinfo.as

px.  
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transfigurarea umanității Sale. Umplerea ei de 
lumina Lui cea veșnică. Pentru că trupul Său cel 
preasfânt n-a fost niciodată despărțit de sufletul și de 
dumnezeirea Lui între Moartea și Învierea Sa și nu a 
cunoscut stricăciunea, căci unirea personală/ iposta- 
tică a celor două firi în Hristos, începută la întru- 
parea Domnului, nu poate fi niciodată destrămată. 
Domnul a murit pentru noi și pentru mântuirea 
noastră pe Cruce, trupul Său a fost îngropat, iar 
sufletul Său a coborât în Iad ca un biruitor. Însă, pe 
când sufletul Său i-a scos din Iad pe Sfinții Săi, trupul 
Său a rămas plin de nestricăciune și de sfințenie în 
mormânt, pentru că erau trupul și sufletul Fiului lui 
Dumnezeu întrupat și nu ale unui muritor. Erau 
umanitatea Lui, unită în mod nedespărțit și veșnic cu 
dumnezeirea Sa.  

De aceea, esența Învierii Lui nu a constat în 
faptul că Ucenicii L-au văzut din nou pe Domnul – 
pentru că El a fost, este și va fi pururea viu și 
nemuritor – ci că L-au văzut cu umanitatea Lui 
transfigurată, plină de lumină, pentru că învierea Lui 
a însemnat umplerea din interior și desăvârșirea 
umanității Sale. Și El, pe Tabor, la transfigurarea 
umanității Sale, ne-a arătat că acesta e sensul vieții 
Sale pământești: îndumnezeirea firii Sale omenești, 
pe care Și-a asumat-o din uterul Maicii Sale.  

Dar sensul vieții Sale e și sensul vieții noastre! 
Pentru că sfințenia, la care noi, cu toții, suntem 
chemați, nu e doar o asumare morală a vieții creș- 
tine, nu e o asumare de fațadă a unei conduite 
morale, ci o asumare ontologică a vieții creștine, a 
vieții Bisericii. Sfințenia e asumarea vieții care te 
transfigurează, care te umple de slava Lui cea veș- 
nică, care te îndumnezeiește. Pentru că viața Bisericii 
e viața care te sfințește. Și noi suntem chemați să ne 
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îndumnezeim, să ne umplem de slava Lui, așa după 
cum Domnul nostru Și-a umplut umanitatea Sa de 
slava Lui. De aceea, viața bisericească e viața de sfin- 
țenie și nu o mimare a sfințeniei.  

Iar Domnul a vrut să îi facă pe cei 3 Apostoli ai 
Lui să vadă dincolo de smerenia Lui, dincolo de 
chipul umanității Sale: să vadă sensul, scopul, îm- 
plinirea vieții creștine, adică îndumnezeirea.  Căci El 
le-a arătat că îndumnezeirea este reală și nu un 
simplu cuvânt. Și El ne amintește tuturor că vederea, 
simțirea și comuniunea continuă cu Dumnezeu sunt 
cele care ne îndumnezeiesc pe noi. Pentru că noi nu 
trebuie să ne îmbrăcăm în vorbe, în concepte teo- 
logice rupte de realitate, ci în puterea lui Dumnezeu. 
Noi trebuie să ne îmbrăcăm în lumina Lui și să fim 
mereu cu El. Iar dacă suntem mereu cu El, atunci 
avem o viață cu Dumnezeu, o experiență duhovni- 
cească, cât și puterea și luminarea de a vorbi teologic 
despre relația noastră cu Dumnezeu și despre pre- 
zența Lui în viața Bisericii și a lumii.  

De aceea, ortodocșii nu se reped imediat spre 
evanghelizare după convertirea și Botezul lor, spre  
evanghelizarea lumii, ci își întorc privirea spre ei 
înșiși și se coboară în pocăință. Pentru că, mai înain- 
te de a-i mântui pe alții, trebuie să începi să te mân- 
tui pe tine însuți. Ca să îi umpli pe alții de înțelegeri 
sfinte și de viața cu Dumnezeu trebuie ca mai întâi 
de toate tu însuți să îți începi viața cu Dumnezeu, 
care e totuna cu drumul curățirii personale de pa- 
timi, cu luminarea și îndumnezeirea noastră.  

Pentru că nu poți preda altora ceea ce nu ai, 
ceea ce nu înțelegi, ceea ce nu ai trăit. Ci, pentru ca 
să vorbești despre adâncimile teologiei și ale vieții 
Bisericii, trebuie mai întâi să te cobori în tine însuți 
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și să începi să te curățești în relația ta cu Dumnezeu, 
pentru ca să fii umplut de lumina Lui.  

Și, iubiții mei, luminarea sau iluminarea noas- 
tră, care înseamnă prima noastră vedere extatică a 
slavei lui Dumnezeu, e Taborul nostru personal! 
Fiecare dintre noi trebuie să urcăm pe Taborul 
vederii lui Dumnezeu prin curățirea noastră de pa- 
timi. Și cine urcă în mod real pe acest munte al 
curățirii, acela vede pe Dumnezeu în slava Lui. Și de 
aici, de la prima vedere extatică din viața noastră, 
începe relația noastră reală, conștientă, vie cu Dum- 
nezeu sau viața noastră duhovnicească conștientă. 
Căci harul Botezului, primit în pruncie, în momentul 
luminării dumnezeiești, a primei vederi extatice, e 
văzut ca lumină veșnică, îndumnezeitoare. Și când 
vedem ceea ce am primit în pruncie la Botez, când 
vedem harul dumnezeiesc, când vedem lumina ne- 
creată și veșnică a lui Dumnezeu, înțelegem că 
Botezul nostru nu a fost „un simplu ritual, în care n-
am primit nimic și de care n-am fost conștienți”, ci 
nașterea noastră din nou, din Dumnezeu, prin slava 
Lui.  

Căci Botezul, ca orice Taină a Bisericii, nu e trăit 
doar de mintea noastră, nu e trăit doar rațional, ci e 
trăit de întreaga noastră ființă. Pentru că Tainele și 
Slujbele Bisericii au relevanță ontologică și nu 
exclusiv rațională. Când ne botezăm, când ne cu- 
nunăm, când ne hirotonim, noi, ca persoane, ne 
schimbăm în mod fundamental. Pentru că primim 
harul lui Dumnezeu care ne poate conduce spre 
scopul Botezului, al Nunții, al Hirotoniei: îndumne- 
zeirea noastră.  

Auzim adesea că anumite imagini au un mare 
impact emoțional. Că au urmări reale în om. Sau că 
o anumită experiență rea, defavorabilă, poate afecta 
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iremediabil un om. Da, așa este! Și dacă răul te 
lezează interior, te vatămă, tot la fel binele lui Dum- 
nezeu, adică slava Lui, te transfigurează, te umple de 
lumină, te îndumnezeiește.  

De aceea, Slujbele și viața Bisericii sunt binele 
omului, sunt cele care ne îndumnezeiesc pe noi. Ele 
nu ne pot afecta la modul negativ, ci la modul foarte 
pozitiv. Pentru că sfințenia înseamnă transfigurarea 
întregii noastre ființe, a ontologiei noastre în totali- 
tatea ei.  

Și de ce sfințenia este o transformare interioară, 
o transfigurare cu totul și cu totul pozitivă a umani- 
tății noastre? Pentru că sfințenia este umplerea 
noastră continuă de slava lui Dumnezeu, de lumina 
Lui, prin Slujbele și Tainele și asceza Bisericii. Sfin- 
țenia e cablarea noastră la viața cu Dumnezeu. Căci 
dacă El e sursa primară a onlineului, noi suntem 
computerele legate la El, la sursa vieții noastre. Și noi 
nu putem funcționa fără energia Lui, fără viața Lui, 
fără a fi în relație reală cu El.  

Tocmai de aceea, viața și slujirea Bisericii sunt 
continue. Pentru că unii se nasc în Hristos, alții 
avansează în viața cu Hristos, alții adorm sau mor 
cuvios în Hristos. Viața și teologia Bisericii sunt pen- 
tru toate persoanele, de orice vârstă, care vor să 
crească mereu în viața și în cunoașterea lui Dum- 
nezeu. Și viața cu Dumnezeu începe cu Botezul 
nostru și crește pe fiecare zi. Și după cum într-o 
știință sau într-o tehnică anume trebuie să studiezi 
și să faci experiențe practice continue pentru ca să 
ajungi un savant în acel domeniu, tot la fel în viața 
cu Dumnezeu trebuie să citești, să slujești, să te ne- 
voiești zilnic.  

Pentru că nu avem timp de pierdut! Fiecare 
minut, fiecare zi, fiecare carte, fiecare Slujbă a Bise- 
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ricii contează. Trebuie să înveți teologia Bisericii de 
la mulți Sfinți. Trebuie să înveți istoria Bisericii din 
multe cărți. Trebuie să slujești în Biserică pe baza 
multor cărți, care cer să fie cunoscute, înțelese, stu- 
diate, analizate zilnic. Nu poți să ajungi mare, dacă 
nu mergi pas cu pas, în mod organic, în viața cu 
Dumnezeu. Fiecare pas real în viața cu Dumnezeu se 
vede din creșterea ta în sfințenie și nu în părerea de 
sine. Cine se umple de har, cine se curățește, cine are 
simțiri, luminări și vederi dumnezeiești, cine se 
umple de virtuți în mod zilnic, cine se nevoiește con- 
tinuu, acela crește în viața cu Dumnezeu. Dacă nu ai 
rezultate reale, palpabile în viața cu Dumnezeu, 
înseamnă că pui roșii și culegi scaieți. Căci viața cu 
Dumnezeu este o viață reală, practică, îndumnezei- 
toare și nu o fantasmă. Adică ori ești Sfânt, ori ești 
păcătos!  Viața cu Dumnezeu e reală, e observabilă, 
te cucerește prin frumusețea și sfințenia ei, te face să 
o urmezi. Și dacă o urmezi, atunci mergi pe calea 
sfințeniei.  

Pe Tabor s-a vorbit în mod dumnezeiesc des- 
pre Moartea și Învierea Domnului cea de a treia zi, 
dar și despre Împărăția lui Dumnezeu cea prea fru- 
moasă și cu totul împlinitoare pentru orice om. 
Pentru că s-a vorbit despre transfigurarea celor cre- 
dincioși, dar și despre moștenirea Împărăției lui 
Dumnezeu. Însă „tot curvarul [πᾶς πόρνος] sau ne- 
curatul [ἢ ἀκάθαρτος] sau lacomul, care este idolatru 
[ἢ πλεονέκτης, ὅς ἐστιν εἰδωλολάτρης], nu are moș- 
tenire în Împărăția lui Hristos și a lui Dumnezeu 
[οὐκ ἔχει κληρονομίαν ἐν τῇ Βασιλείᾳ τοῦ Χριστοῦ 
καὶ Θεοῦ]” [Efes. 5, 5, BYZ]. Pentru că intrarea în 
Împărăție înseamnă asumarea întregii sfințenii. Și nu 
e de ajuns să vrei Împărăția, ci trebuie să trăiești ca 
om al Împărăției lui Dumnezeu, ca om al sfințeniei.  
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Așadar, iubiții mei, astăzi, la 6 august, noi am 
retrăit revelarea slavei lui Dumnezeu în viața celor 
trei Apostoli ai Săi: Petros, Iacovos și Ioannis [Mt. 17, 
1, BYZ]! Căci El Și-a transfigurat umanitatea Sa, a 
umplut-o de lumina Lui cea veșnică, pentru ca să le 
arate lor, Ucenicilor Săi, slava [τὴν δόξαν] Lui, pe cât 
aceia au fost capabili să o trăiască242, așa cum se 
spune în troparul praznicului. Și Apostolii au recep- 
tat în mod real transfigurarea Lui, pentru că au 
văzut-o extatic. Și nici nu poți să vezi altfel slava Lui 
decât extatic, decât dumnezeiește. Pentru că vezi nu 
ceva creat, ci ceva necreat și care izvorăște veșnic din 
ființa lui Dumnezeu. Vezi în extaz, în vedenie, slava 
Lui, slava Lui cea veșnică, care e necreată. Și când 
vezi slava Lui cu sufletul tău curățit de patimi, atunci 
te umpli de slava Lui, care te îndumnezeiește, care te 
transfigurează în umanitatea ta.  

Vrem sfințenia lui Dumnezeu? Vrem să locuim 
și să ne bucurăm veșnic, împreună cu toți Sfinții și 
Îngerii Lui, în Împărăția lui Dumnezeu? Vrem să ne 
mântuim? Dacă da, atunci aceasta e calea: sfințenia! 
Aici, în Biserica lui Dumnezeu, noi putem trăi dum- 
nezeiește, ca oameni Sfinți și bineplăcuți înaintea 
Lui, pentru că El e sursa noastră de energie veșnică, 
El e viața noastră, El e frumusețea noastră cea veșni- 
că.  

Și vreau să mulțumesc în mod special acum, la 
sfârșitul predicii mele, celor pe care i-am vizitat pe 1 
și 2 august și le-am binecuvântat casele. Cuvintele și 
gesturile dumneavoastră de prietenie mi-au încălzit 
inima și m-au bucurat mult. Pentru că eu cred în 
prietenie, eu cred în vorba care îl schimbă pe om, eu 
cred în oameni, în schimbarea reală a oamenilor.  

 
242 Ibidem.  
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Nu se poate face nimic cu forța! Nu iese nimic 
bun din lucrul făcut la normă! Ci doar puterea exem- 
plului personal convinge, puterea faptei, puterea 
dumnezeiască a cuvântului și a harului lui Dumne- 
zeu care se revarsă din Slujitorul lui Dumnezeu. Nu 
poți să dărui ceea ce nu ai, dar poți să dărui ceea ce 
ai! Ceea ce ai de la Dumnezeu. Și Preotul, în vizitele 
sale pastorale, părintești, prietenești, dăruie harul și 
înțelepciunea lui Dumnezeu, dăruie binecuvântare 
și teologie. Și cei care îl primesc pe Preot cu inimă 
bună, aceia se umplu de harul și de înțelepciunea lui 
Dumnezeu. Și ei sporesc întru toate, pentru că sunt 
de partea binelui, a voii lui Dumnezeu.  

Vă mulțumesc pentru darurile dumneavoastră 
cele multe! Mai multe decât frigiderul meu. Dar, mai 
ales, vă mulțumesc pentru prietenia, pentru deschi- 
derea, pentru larghețea dumneavoastră sufletească, 
care mă țin mereu bucuros.  

Dumnezeu să ne bucure și să ne întărească în 
tot ceea ce facem! Dumnezeu să lumineze întreaga 
lume spre voia Sa! Căci El dorește ca noi să fim Sfinți, 
ca noi să fim plini de lumina slavei Sale. Amin!  
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Predică la Duminica a VIII-a după Cinci- 
zecime [2019] 

 
Iubiții mei243,  

 
 
foamea sufletului nostru este cea care ne înalță 

pururea spre Dumnezeu, căci numai El ne-o poate 
potoli. Pentru că sufletul nostru are nevoie de ade- 
văr, de bine, de frumos, de curăție, de pace, de sfin- 
țenie, de veșnicie pentru ca să se simtă împlinit. Și 
toate acestea vin de la Dumnezeu, pentru că El este 
izvorul vieții și a tot binele. Pentru că toate virtuțile 
fac parte din chipul [εἰκόνα] lui Dumnezeu în om, 
sunt aspirațiile fundamentale ale chipului Său în om, 
chip care tinde mereu spre asemănarea [ὁμοίωσιν] cu 
El [Fac. 1, 26, LXX]. Căci Dumnezeu ne-a creat pe noi 
ca suflete vii [Fac. 2, 7, LXX], pline de slava Lui, ca 
oameni cu suflet și trup, în care El a sălășluit prin 
slava Lui de la început, ca să ne personalizăm mereu 
în relația cu El.  

Tocmai de aceea, noi nu ne împlinim decât în 
comuniune, decât în relație, decât în dragoste. În 
comuniunea cu Dumnezeu, cu Îngerii și Sfinții Lui și 
cu semenii noștri. Nu ne putem simți împliniți vor- 
bind cu pereții, pentru că noi căutăm mereu pe 
cineva cu care să vorbim și care să ne răspundă, pe 
care să îl iubim și care să ne iubească, cu care să 
putem conviețui în pace și cu care să ne putem 
desăvârși. Fapt pentru care nevoia de dialog real și de 
societate pașnică reprezintă modul de a fi al omului. 
Căci omul a fost creat de Dumnezeu, de Dumnezeul 

 
243 Începută la 6. 05, în zi de joi, pe 8 august 2019. Cer 

senin, 18 grade, vânt de 6 km/ h.  
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comuniunii și al iubirii celei veșnice, desăvârșite, și 
tocmai de aceea el tinde veșnic spre împlinirea desă- 
vârșită în iubire și în comuniune.  

Însă când demonii au intrat în viața noastră, a 
oamenilor, ne-au strecurat în sufletul nostru min- 
ciuna ca mod de viață [Fac. 3, 1]. Ne-au strecurat în 
suflet reflexivitatea trufașă și egoistă, singurătatea, 
plictiseala. Ei au venit în mod pervers și ne-au învățat 
să desconsiderăm voia lui Dumnezeu, să o călcăm în 
picioare, pentru ca să ne punem, la modul utopic, în 
locul Lui.  

Dar de fiecare dată când încercăm să ne punem 
„în locul Lui”, pentru ca să facem lucrurile „după 
cum vrem noi”, când credem că „e mai bine ca noi 
decât ca El”, noi experimentăm moartea, adică pă- 
catul. Pentru că minciuna păcatului e însăși moartea 
noastră. Și minciuna constă în înlocuirea voii lui 
Dumnezeu cu disprețuirea Lui.  

Tocmai de aceea, când venim și ne spovedim 
păcatele, noi mărturisim toate ieșirile noastre din 
voia lui Dumnezeu. Tot modul infantil în care L-am 
desconsiderat, crezându-ne „mai deștepți” decât El. 
Mărturisim faptul că toate alegerile noastre păcă- 
toase au fost catastrofale. Pentru că niciun păcat nu 
ne-a făcut bine, nu ne-a adus viață, bucurie, împli- 
nire, sfințenie, ci doar moarte...  

Și noi venim la Dumnezeu plini de moarte, ca 
oameni morți sufletește, pentru ca El să ne facă iarăși 
vii. Și marea milostivire a lui Dumnezeu, cutremu- 
rătoarea Lui milostivire, o trăim aici, în Taina Mărtu- 
risirii, când, pe măsură ce ne spovedim Lui, noi 
înviem din morți. Și oamenii vii, oamenii plini de 
har, oamenii înviați din morți de către El, sunt 
flămânzi după voia lui Dumnezeu. Pentru că voia Lui 
e hrana care ne satură. De aceea, cine e viu, Îl caută 
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pe Cel viu. Și cine dorește să învie din morți, Îl caută 
pe Cel care învie morții.  

Însă, dacă Dumnezeu nu ar fi multmilostiv și 
îndelung-răbdător și atoateiertător, El ne-ar lăsa în 
păcatele noastre. Ar privi la noi cu dispreț, văzând 
cum noi ne zbatem în moarte, atâta timp cât moartea 
noastră este consecința păcatelor noastre. Însă El nu 
face asta! Ci, dimpotrivă, El dorește ca să ne învie pe 
toți din morți, din moartea păcatelor noastre, și să ne 
vindece în mod desăvârșit, sfințindu-ne și făcându-
ne ai Lui pentru veșnicie.  

Pentru că noi, oamenii, nu suntem „un expe- 
riment eșuat” al lui Dumnezeu, ci rodul iubirii Sale 
față de noi și al libertății Sale desăvârșite. Căci El a 
ales să ne creeze, mai degrabă decât să nu ne creeze 
pe noi. El a ales existența noastră și ne ține pe noi 
întru existență. El mizează pe noi, pe libertatea noas- 
tră, care e darul Lui, pentru ca noi să creștem veșnic 
în comuniunea cu El. Și ne-a făcut vii și liberi, pentru 
că lui Dumnezeu nu îi plac roboții, nu îi plac cei care 
n-au libertate reală, desăvârșită, ci doar cei care vin 
și se lipesc cu totul de El.  

Și dacă ești cu Dumnezeu, atunci ești plin de 
dorul Lui. Pentru că ești flămând în inima ta după 
vederea și simțirea Lui, după faptele Lui, după 
cuvintele Lui, după El în întregimea Sa. Fiindcă 
Dumnezeu ni Se dă cu totul nouă, când noi ne dăm 
cu totul Lui. Și aceasta e comuniunea sfântă cu Dum- 
nezeu: să te dărui cu totul Lui, Celui pe care Îl 
iubești, fiind cu totul sincer în iubirea ta față de El. 
Să nu mai păstrezi nimic al tău în afara relației cu El, 
pentru că acela e păcat. E păcatul, oricare ar fi nu- 
mele lui.  

Iar Evanghelia de azi [Mt. 14, 14-22] ne dă să 
mâncăm o masă înmulțită, binecuvântată de Dum- 
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nezeu. Pentru că orice binecuvântare a lui Dum- 
nezeu înmulțește masa noastră. Căci noi punem pe 
masă lucruri trupești, după care ne rugăm Lui și le 
binecuvântăm. Și nu mai mâncăm doar mâncare 
trupească, ci și har. Pentru că mâncăm și cu sufletul, 
dar și cu trupul nostru.  

Căci sensul duhovnicesc al înmulțirii pâinilor și 
al peștilor e acela că binecuvântarea și sfințirea de la 
Dumnezeu înmulțesc în noi viața și bucuria. Căci și 
noi punem puțină pâine, puțin vin și puțină apă în 
Potirul Domnului, dar El hrănește cu Trupul și cu 
Sângele Lui mulțime mare de oameni. Iar noi, Preoții 
Domnului, trebuie să hrănim poporul lui Dumnezeu 
cu El Însuși, cu El euharistic, dar și cu cuvintele Lui 
și cu vederile Lui iconice. Pentru că cine Îl mănâncă 
pe Hristos euharistic, acela se bucură și de cuvintele 
Lui, dar și de Sfintele Lui Icoane. Căci Sfinții Lui sunt 
cei care s-au asemănat cu El prin sfințenie. Care au 
dus chipul Lui din ei la asemănarea cu El.  

Și dacă Îl mănânci pe El, pe Cel pururea viu, 
atunci vezi viața Lui și în cuvintele și în Icoanele și în 
Sfinții Lui și în toate manifestările istorice ale Bise- 
ricii Sale. Pentru că istoria Bisericii e plină de voia și 
de lucrarea lui Dumnezeu și ea este icoana vie a pre- 
zenței lui Dumnezeu cu oamenii.  

Căci marea problemă a omului nu e cunoaște- 
rea lui Dumnezeu și a sa și a lumii, și nu e nici 
moartea, ci marea problemă este neascultarea și ne- 
iubirea lui Dumnezeu. Dacă Îl ascultăm și Îl iubim pe 
Dumnezeu, noi creștem continuu în cunoașterea Lui 
și în cunoașterea de sine și a lumii și experimentăm 
continuu viața sfântă cu Dumnezeu. Pentru că marea 
problemă a noastră e să alegem relația cu El și să ră- 
mânem continuu în relația cu El.  
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Căci demonii ne-au scos din relația cu El și de 
aceea am experimentat moartea, singurătatea, du- 
rerea. Pe când viața Bisericii este continua relație cu 
El, prin care experimentăm creșterea noastră în sfin- 
țenie și în cunoaștere și în curăție. De aceea, noi 
trebuie să înmulțim continuu viața în noi înșine și în 
toți oamenii. Trebuie să o înmulțim prin slujirea 
noastră, prin predicarea noastră, prin dăruirea noas- 
tră. Căci tot ceea ce îl satură pe om duhovnicește, 
acela îl umple de bine, de binele cel veșnic al lui 
Dumnezeu.   

Nu stați departe, iubiții mei, de bunătatea și de 
iubirea lui Dumnezeu! Lăsați-L pe El să vă scoată din 
iadul păcatelor voastre și să vă facă vii! Căci El vă va 
învia pe voi cu înviere duhovnicească și vă va face vii 
întru El. Amin!  
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Predică la Adormirea Maicii Domnului 
[2019] 

 
Iubiții mei244,  

 
 
Părintele Teofil Părăian sublinia faptul că „nu 

există Ortodoxie fără Maica Domnului”245. Spunând 
prin aceasta că Născătoarea de Dumnezeu este o per- 
soană fundamentală în viața și în evlavia noastră, 
pentru că ea este Maica Stăpânului nostru. Dar, în 
același timp, putem să spunem că nu există Orto- 
doxie fără vreun Sfânt al Bisericii noastre și fără 
întreaga Tradiție, istorie și viață a Bisericii. Pentru că  
Biserica e Biserică cu toate cele ale ei și nu în mod 
parțial. Iar Biserica, care e comuniunea lui Dumne- 
zeu cu Sfinții Lui, îi conține pe toți Îngerii și Sfinții 
lui Dumnezeu, Născătoarea de Dumnezeu fiind cea 
mai înaltă sfințenie a întregii creații.  

Căci, ne spune Sfântul Maximos Mărturisitorul, 
„prin înălțarea [la cer] și [prin] mutarea Sfintei Fe- 
cioare [de către Fiul ei]...ea s-a făcut mai înaltă decât 
Tronurile, decât Heruvimii și Serafimii...mai înaltă 
decât toate făpturile nemateriale și netrupești”246. 
Mai înaltă decât toți Îngerii și Sfinții lui Dumnezeu, 
pentru că este cea mai aproape de Dumnezeu.  

 
244 Începută la ora 20.00, în zi de vineri, pe 9 august 

2019. Sunt 33 de grade, cer senin, vânt de 8 km/ h.  
245 Arhim. Teofil Părăian, Maica Domnului – Raiul de 

taină al Ortodoxiei,  ed. îngrijită de Fabian Anton, cu un cuv. 
înainte de Ierom. Serafim Gheorghe Pătrunjel și postfață de 
Mihai Neamțu, Ed. Eikon, Cluj-Napoca, 2003, p. 88, 130.  

246 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Viața Maicii Dom- 
nului, trad. și postfață de Diac. Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, 
Sibiu, 1998, p. 122.  
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Fiindcă atunci când Sfântul Apostol Tomas a 
vrut să vadă trupul ei cel fără de prihană247, așa cum 
fusese el pus în mormânt de către ceilalți Sfinți 
Apostoli, „mormântul [ei] s-a găsit gol. Dar fâșiile și 
giulgiul în care au așezat-o le-au aflat, însă trupul 
Fecioarei nu mai era, ci fusese înălțat la Fiul și Dum- 
nezeul ei, ca să viețuiască împreună cu El și să îm- 
părățească împreună cu El. Și așa a făcut să urce firea 
noastră în Împărăția cea veșnică, nu numai prin Fiul 
său, ci și prin Maica Sa”248.   

Tocmai de aceea, atât Mormântul Domnului, 
cât și cel al Maicii Sale, sunt goale, căci ei sunt vii. 
Pentru că ambele ne vorbesc despre înălțarea trupu- 
lui nostru la cer. Despre transfigurarea trupului nos- 
tru. Transfigurare despre care Sfântul Apostol Pavlos 
ne vorbește în acești termeni: „noi [ἡμεῖς], cei care 
suntem vii [οἱ ζῶντες], cei care suntem rămași întru 
parusia/ venirea Domnului [οἱ περιλειπόμενοι εἰς τὴν 
παρουσίαν τοῦ Κυρίου], nu avem să fim înaintea 
celor care au adormit [οὐ μὴ φθάσωμεν τοὺς κοιμη- 
θέντας]. Că[ci] Însuși Domnul în[tru] poruncă [Ὅτι 
Αὐτὸς ὁ Κύριος ἐν κελεύσματι], în[tru] glasul Arhan- 
ghelului [ἐν φωνῇ Ἀρχαγγέλου] și în[tru] trâmbița lui 
Dumnezeu [καὶ ἐν σάλπιγγι Θεοῦ], Se va coborî din 
cer [καταβήσεται ἀπ᾽ οὐρανοῦ] și cei morți în Hristos 
vor învia întâi [καὶ οἱ νεκροὶ ἐν Χριστῷ ἀναστήσονται 
πρῶτον]. Apoi noi, cei care suntem vii [ἔπειτα ἡμεῖς 
οἱ ζῶντες], cei care suntem rămași [οἱ περιλειπό- 
μενοι], împreună cu ei vom fi răpiți în nori [ἅμα σὺν 
αὐτοῖς ἁρπαγησόμεθα ἐν νεφέλαις], întru întâmpi- 
narea Domnului [εἰς ἀπάντησιν τοῦ Κυρίου], întru 
văzduh [εἰς ἀέρα], și așa pururea cu Domnul vom fi 

 
247 Idem, p. 110.  
248 Ibidem.  
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[καὶ οὕτως πάντοτε σὺν Κυρίῳ ἐσόμεθα]” [I Tes. 4, 15-
17, BYZ].  

Căci la venirea Domnului întru slavă va avea loc 
învierea cea de obște. Pentru că slava Lui îi va învia 
pe toți cei adormiți. Și atunci vor învia toți cei ador- 
miți, nu doar Sfinții. Însă aici Sfântul Pavlos ne 
vorbește despre învierea morților din perspectiva 
sfințeniei celor adormiți și a întâmpinării Domnului 
întru slavă. Căci, la venirea Domnului, toți cei ador- 
miți în Hristos vor învia, având trupuri duhovnicești, 
pline de lumina Lui. Dar și cei vii, care vor fi vii la 
venirea Domnului și vor fi oameni Sfinți, se vor 
transfigura și ei într-o clipă prin slava Lui. Și astfel, 
toți cei Sfinți, fiind ființe transfigurate, pline de slava 
Dumnezeului nostru treimic, se vor înălța întru slava 
Lui, pentru ca să Îl întâmpine pe Domnul, rămânând 
cu El pentru veșnicie.  

Și iată de ce trebuie să Îl întâmpinăm mereu pe 
Domnul în toți oamenii! Iată de ce trebuie să Îl 
vedem pe El în toți oamenii! Căci cine Îl vede pe 
Domnul în oameni, acela Îl iubește pe El în cei zidiți 
după chipul Său. Pentru că iubirea rămâne cu cei pe 
care îi iubește. Cel care iubește rămâne cu cei pe care 
îi iubește. După cum Dumnezeu rămâne în noi și 
este cu noi, pentru iubirea cu care Îl iubim și pentru 
modul în care noi ne curățim mereu pentru El.  

Fiii lui Core [Κόρε] [Ps. 44, 1, LXX] au spus 
despre Născătoarea de Dumnezeu că este Împără- 
teasa Lui. Căci ei au profețit și au spus: „Stătut-a 
Împărăteasa din cele de-a dreapta Ta [παρέστη ἡ 
Βασίλισσα ἐκ δεξιῶν Σου], [fiind] îmbrăcată în 
îmbrăcăminte împletită cu aur [și] înfrumusețată [ἐν 
ἱματισμῷ διαχρύσῳ περιβεβλημένη πεποικιλμένη]” 
[Ps. 44, 10, LXX]. Tocmai de aceea, în Icoana Dei- 
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sis249, Născătoarea de Dumnezeu este în dreapta 
Domnului, ca rugătoare a noastră neadormită, neîn- 
cetată. Ca rugătoare pentru mântuirea noastră.  

 

 
 

Și δέησις [deisis] înseamnă rugăciune. Pentru că 
Preacurata Stăpână și Sfântul Ioannis Botezătorul 
sunt exemplele noastre cele mai mari în materie de 
rugăciune. Ei sunt rugătorii prin excelență pentru 
mântuirea noastră. De la care și noi putem învăța să 
ne rugăm, să ne rugăm neîncetat.  

Și pentru că ea este Împărăteasa noastră prin 
marea ei sfințenie, în rugăciunile dimineții noi stri- 
găm către Născătoarea de Dumnezeu: „Împărăteasa 
mea cea preabună și nădejdea mea, Născătoare de 
Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea stră- 

 
249 Am preluat Sfânta Icoană de aici:  
https://www.icoana.net/wp-

content/uploads/2018/01/deisis-icon.jpg.  
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inilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor ne- 
căjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu! Ajută-mă 
ca pe un neputincios! Hrănește-mă ca pe un străin! 
Necazul meu îl știi, tu îl dezleagă precum voiești! Că 
n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare 
grabnică, nici altă mângâietoare bună, ci numai pe 
tine, o, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să 
mă acoperi în vecii vecilor. Amin”250.   

Împărăteasă a lui Dumnezeu prin sfințenia ei, 
prin bunătatea ei, prin smerenia ei cea nepătrunsă! 
De la care orice fecioară și femeie trebuie să învețe 
cuviința, smerenia și sfințenia. Pentru că ea este 
„Împărăteasa a toate. Căci ea ține toate și de la o 
margine la alta a lumii toate îi sunt supuse și o prea- 
măresc. Pentru că ea împărățește împreună cu Fiul și 
Domnul ei. [...] [Și] va domni împreună cu Fiul său 
preadulce în Împărăția Sa [cea] fără de sfârșit și ne- 
pătrunsă”251. Nepătrunsă, neînțeleasă de mintea 
noastră iscoditoare, curioasă. Pentru că Împărăția 
Lui e văzută numai prin vedere dumnezeiască. E vă- 
zută numai de cei curați cu inima [Mt. 5, 8]. Căci cei 
care Îl văd pe Dumnezeu, văd și Împărăția Sa cea 
veșnică, cea plină de slava Lui.  

Și cum a ajuns Preacurata Fecioară Maria Împă- 
răteasa noastră? Prin aceea că „s-a făcut toată plină 
de har...înțelegătoare prin privire și cuvânt, având 
înăuntrul ei vedenii dumnezeiești, [fiind] cu totul 
străină de tulburare, mânie și flecăreală, frumoasă la 
suflet și trup. [...] Mai mult decât toate, sufletul ei 
sfânt era plin de iubire de oameni și de compă- 

 
250 A se vedea:  
https://doxologia.ro/rugaciune/rugaciunile-

diminetii. Am corectat și îndreptat textul rugăciunii.  
251 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Viața Maicii Domnu- 

lui, ed. cit., p. 13.  

177

https://doxologia.ro/rugaciune/rugaciunile-diminetii
https://doxologia.ro/rugaciune/rugaciunile-diminetii


timire...[arătându-se] Împărăteasă mai presus de 
fire, prin faptă, cuvânt și cuget”252.  

Căci o adevărată doamnă e o ființă nobilă prin 
virtuțile ei și nu prin apartenența ei la o familie 
anume. Virtuțile te umplu de noblețe, de distincție 
duhovnicească. Virtuțile te fac o personalitate du- 
hovnicească, una care emană curăție și sfințenie, 
înțelepciune și bunătate, smerenie și compătimire. 
Pentru că e domn cel care se stăpânește pe sine. 
Pentru că e doamnă cea care se stăpânește pe sine. 
Iar dacă nu ne stăpânim pe noi înșine, ne arătăm 
căzuți din rațiune, din dreapta înțelegere și viețuire, 
din umanitate.  

Praznicul de astăzi folosește cuvântul κοίμη- 
σις253 [chimisis] [adormire] pentru sfârșitul pămân- 
tesc al Născătoarei de Dumnezeu. Pentru că moartea 
ei a fost o moarte de scurtă durată. Însă, în mod 
liturgic, noi folosim termenul de adormire pentru 
moarte, numindu-l pe cel mort adormit. Și nu vrem 
să spunem că sufletul său „doarme”, ci că trupul său 
„doarme” sau și-a încetat lucrarea lui pământească. 
Pentru că sufletele celor adormiți, ale celor morți, 
sunt vii după moarte. Căci „sufletul rațional și inteli- 
gibil, chiar și după separarea de trup [prin moarte] 
…rămâne precum este, viețuiește și comunică, fiind 
activ, nu în închipuire, ci în realitate. Întrucât [sufle- 
tul] este rațional, cugetător și nematerialnic, bucu-
rându-se de libertatea apropierii de Dumnezeu, 
Care-l și cârmuiește”254, îl conduce. 

 
252 Idem, p. 13-14.  
253 Cf.  
https://www.synaxarion.gr/gr/sid/377/sxsaintinfo.asp

x.  
254 Eustratie, Preotul din Constantinopol, Despre sta- 

rea sufletelor după moarte, cu introd., trad. din lb. gr. veche 
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Și adormirea Maicii Domnului a însemnat lua- 
rea preasfântului ei suflet de către Domnul. Căci 
„Preasfânta Maică a Domnului și-a încredințat feri- 
citul și curatul ei suflet Domnului, Împăratului și 
Fiului ei, și a adormit un somn dulce și mult dorit. 
[Și] așa cum a ocolit durerile nașterii cu o naștere 
negrăită, tot astfel nici durerile morții n-au atins-o în 
vremea morții sale, căci Împăratul și Domnul firilor 
a fost și atunci și acum strămutătorul firilor”255. 
Pentru că nașterea Domnului din ea a fost suprafi- 
rească și nu a stricat fecioria ei. De aceea e pururea 
Fecioară și Maică în același timp. Iar acum, la 
adormirea ei, a murit cu moarte preafericită, fără 
durere, fără chin, pentru că Însuși Domnul a primit 
sufletul ei. Și când sufletul ei a fost luat de Domnul, 
trupul ei a rămas plin de slava Sa256. Și Sfinții 
Apostoli au îngropat trupul ei și el a stat în mormânt 
3 zile257. Însă nu au mai găsit trupul ei în mormânt, 
pentru că trupul ei a fost înălțat de Domnul la cer, 
pentru ca Maica Lui să fie alături de El pentru 
veșnicie258.  

Troparul praznicului folosește verbul μεθίστημι 
[metistimi] [a muta] pentru ridicarea sau înălțarea 
trupului ei la cer de către Domnul, spunându-ne: 
„mutatu-s-a la viață [μετέστης πρὸς τὴν ζωήν], ceea 
ce este Maica vieții [Μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς]”259. 

 
și note de Ierod. Arsenie Pohrib, în rev. Studii Teologice, 
seria a III-a, anul XIII, nr. 4, octombrie-decembrie, Bucu- 
rești, 2017, p. 201.  

255 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Viața Maicii Domnu- 
lui, ed. cit., p. 104-105.  

256 Idem, p. 105.  
257 Idem, p. 109.  
258 Idem, p. 110.  
259 Cf.  
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A fost mutată de Fiul ei la viața cea veșnică pentru că 
este Maica Vieții, a Fiului ei, dar și Maica ce ne umple 
pe noi de viața cea veșnică. De aceea, prin rugă- 
ciunile sale cele bine primite de către Domnul, Năs- 
cătoarea de Dumnezeu izbăvește din moarte [ἐκ θα- 
νάτου] sufletele noastre260.   

Din care moarte? Din moartea păcatului! Pen- 
tru că păcatul e marea noastră problemă și singura 
de fapt. Păcatul e moartea noastră. Și degeaba cău- 
tăm viață, fericire, împlinire în păcat. Pentru că păca- 
tul e doar moarte, moarte veșnică.  

De aceea, iubiții mei, câți o iubim și o cinstim 
pe Născătoarea de Dumnezeu, pe Maica Vieții, să ne 
rugăm ei cu inimă de fii! Căci Fiul ei i-a făgăduit 
înainte de adormirea sa: „Tot sufletul ce va chema 
numele tău cu sfințenie nu va fi lepădat, ci va afla 
milostivire și mângâiere în această viață și în veacul 
viitor”261.  

Ea este scara văzută de Sfântul Iacov în vedenie, 
care, deși a fost întemeiată pe pământ, a ajuns până 
în cer [Fac. 28, 12, LXX]. Ea este ușa închisă văzută în 
vedenie de Sfântul Iezechiil [Ιεζεκιηλ], pentru că 
Domnul Dumnezeul lui Israil a intrat prin ea și a lă- 
sat-o închisă [Iez. 44, 2, LXX], adică a lăsat-o Fecioa- 
ră. Și este casa Înțelepciunii [Par. 9, 1, LXX], pentru 
că L-a purtat în pântecele ei pe Cel care poartă toate. 
Și aceste 3 profeții sunt conținute de textele vechi- 
testamentare ce au fost citite aseară la Vecernia 
Mare262.  

 
https://www.synaxarion.gr/gr/sid/377/sxsaintinfo.asp

x.  
260 Ibidem.  
261 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Viața Maicii Dom- 

nului, ed. cit., p., p. 104.  
262 Mineiul pe luna august, ed. BOR 1894, p. 161-162.  
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Și nu cred că poți să fii creștin ortodox cu 
adevărat, fără să ai o relație reală, plină de iubire și 
de curăție, de ascultare și de smerenie cu Născă- 
toarea de Dumnezeu, cu Maica Luminii. Pentru că de 
la Maica lui Dumnezeu noi învățăm adevărata închi- 
nare și slujire adusă lui Dumnezeu.  

La mulți ani tuturor celor care astăzi își ser- 
bează ziua onomastică! Multă sănătate și bucurie 
celor care au postit, s-au spovedit și s-au împărtășit 
în această dumnezeiască zi! Și Dumnezeul și Mântui- 
torul nostru Iisus Hristos să ne bucure pe toți cu mila 
Lui, pentru rugăciunile Preacuratei Născătoarei de 
Dumnezeu, Maica Lui și a noastră, a nevrednicilor 
robilor Săi! Amin.  
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Predică la Duminica a IX-a după Cinci- 

zecime [2019] 
 
 

Iubiții mei263,  
 
 

pășim zilnic cu sufletul nostru peste un ocean 
de informații. De informații de tot felul. Unele sunt 
bune și foarte bune, pentru că ne zidesc duhovni- 
cește, pe când altele sunt rele, foarte rele și catas- 
trofale pentru noi, pentru că sunt o îmbiere spre 
păcat. Și cei care nu sunt biruiți de cele rele sau nu le 
văd pe cele bune ca fiind „rele” – deși le citesc, le 
privesc, le contemplă –, sunt cei care privesc cu 
credință spre Domnul. La fel ca Sfântul Petros, care 
a mers pe mare atâta timp cât a privit la El [Mt. 14, 
29]. Dar când s-a uitat la valurile produse de vântul 
cel tare [τὸν ἄνεμον ἰσχυρὸν] [Mt. 14, 30], adică 
atunci când și-a luat ochii de la Domnul și a început 
să evalueze ispitele, primejdiile, el a început să se 
scufunde în frică, în neînțelegere, în singurătate. 
Pentru că toate informațiile din jurul nostru au rolul 
de a ne clarifica și îmbogăți interior, de a ne înră- 
dăcina în relația noastră cu Dumnezeu.   

Toată creația lui Dumnezeu e o imensă biblio- 
tecă de informații. De rațiuni sfinte, dumnezeiești. 
Iar dacă te apropii de ele cu evlavie, atunci toate 
ființele și lucrurile lui Dumnezeu te umplu de o fru- 
musețe și de o înțelepciune nemărginite. Dar dacă te 
apropii pătimaș de oameni, de animale, de lucruri, 

 
263 Începută la 12. 12, în zi de miercuri, pe 14 august 

2019. Soare, 31 de grade, vânt de 16 km/ h.  
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de tot ceea ce există, împătimirea de ele te va omorî 
interior. Și moartea sufletească te face un abandonat 
în ocean, în acest ocean imens de semnificații, pe 
care nu le mai poți înțelege și care te strivesc. Și dacă 
vrei să te lupți, să țipi, să îți detești viața, să Îl renegi 
pe Cel care te-a făcut pe tine – și asta numai pentru 
că moartea sufletească te face orb la minunile lui 
Dumnezeu –, atunci te vei răni pe fiecare zi de 
moarte, te vei adânci într-o moarte și mai mare, pen- 
tru că moartea sufletească este o continuă afundare 
în stricăciunea interioară, o continuă deformare a 
chipului lui Dumnezeu din tine.  

Pentru că omul nu moare când moare, ci moare 
când păcătuiește. Până când sufletul se desparte de 
trup, până la moartea ce transformă trupul lui în 
cadavru, omul moare de mii de ori sufletește. Pentru 
că orice păcat ne omoară sufletește. Și noi ne învă- 
țăm cu moartea de mici, pentru că ne învățăm cu pă- 
catul.  

Tocmai de aceea, rămânerea în păcat sau consi- 
derarea păcatului nostru drept „viață”, drept „viața 
noastră”, înseamnă moarte sufletească. Înseamnă a 
trăi o existență plină de Iad. Căci cu aceste păcate 
nespovedite, cu aceste păcate neiertate de Dum- 
nezeu, noi suntem niște morți în pământul celor vii. 
Pentru că nu ne pocăim, pentru că nu căutăm viața 
cu Dumnezeu, pentru că nu vrem să fim înviați din 
moartea păcatelor noastre.  

Fiindcă există înviere din moartea păcatului! 
Taina Mărturisirii e locul în care noi înviem sufle- 
tește. Pentru că ne spovedim și înviem! Ne spovedim 
și ne ridicăm din morți! Și învierea sufletească, adică 
primirea harului lui Dumnezeu în noi, ne face să 
simțim duhovnicește. Și simțirea lui Dumnezeu este 
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viața noastră. E viața noastră duhovnicească. Sim- 
țirea slavei Lui e viața noastră cea veșnică.  

De aceea, dacă știi cum e moartea sufletească, 
dar și cum e viața duhovnicească, dacă le-ai experi- 
mentat pe amândouă, ai înțeles că nu poți opta decât 
pentru viața cu Dumnezeu. Căci viața cu Dumnezeu 
este plină de bucurie și de curăție, de sfințenie și de 
simțiri și de înțelegeri sfinte, de împăcare și de 
împlinire interioară. Vezi, auzi, simți, miroși, înțe- 
legi, te bucuri duhovnicește când ești cu Dum- 
nezeu, pe când păcatul e neorânduială și răceală, 
durere și chin al conștiinței, e nefericire continuă. 
Așa că nu mai poți opta, nu mai poți alege păcatul cu 
dezinvoltură, pentru că păcatul e moarte, e Iad și nu 
fericire.   

Când minți pentru prima oară ca să câștigi ceva 
în mod facil sau când vezi pentru prima oară imagini 
desfrânate și curiozitatea ta e satisfăcută, crezi că 
minciuna sau desfrânarea sunt lucruri care te „împli- 
nesc”. La fel, când începi să fumezi sau să bei sau să 
te droghezi, crezi că acestea toate „îți fac bine”. 
Pentru că păcatele, la început, par „o experiență be- 
nefică”. Dar când păcatele, prin obișnuință rea, devin 
patimi, și nu mai poți trăi fără minciună, fără sex, 
fără pachetul de țigări, fără drogurile tale, fără sticla 
ta de tărie, vezi că obișnuințele tale rele sunt robii 
spirituale, sunt boli grele, sunt moartea ta sufle- 
tească. Vezi că patimile tale sunt scumpe, dai bani 
mulți pentru ele și te înjosești continuu din cauza 
lor. Ți-e rușine cu tine și cu ele, dar nu poți să scapi 
de ele cât ai zice „pește”. De ce? Pentru că au intrat 
adânc în tine și te-au făcut neom. Au pus stăpânire 
pe tine și te conduc! Și tu ești slab, suntem cu toții 
slabi în fața păcatelor, pentru că ne-au slăbit interior.  
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De aceea, avem nevoie de întărire de la Dum- 
nezeu, de slava Lui, în lupta noastră cu patimile 
noastre. Pentru că de unii singuri nu putem să învin- 
gem patimile din noi înșine. Avem nevoie de medi- 
camentul nemuririi, adică de Hristos euharistic, de 
Însuși Domnul, pentru ca să ne vindece de moartea 
noastră, de patimile noastre care sunt moartea noas- 
tră sufletească și trupească.  

Tocmai de aceea, dacă privim duhovnicește 
viața noastră, noi nu putem trăi fără să ne spovedim 
și să ne împărtășim cu Domnul. Lupta noastră con- 
tinuă cu păcatul se poate realiza numai avându-L pe 
Domnul în noi și primind continuu iertarea Lui. Căci 
partea liturgică a vieții noastre se îmbină în mod 
armonios cu partea noastră ascetică. Și, ca oameni 
liturgici, ca oameni care venim și slujim la Biserică, 
noi cântăm, citim, ne închinăm, ne spovedim, ne îm- 
părtășim, ne sfătuim unii cu alții, pentru ca acasă, în 
intimitatea noastră, să postim, să ne închinăm, să ne 
rugăm, să citim, să muncim, să priveghem neîncetat.  

Asceza noastră este lupta noastră continuă cu 
patimile și, totodată, continua noastră întărire în 
dreapta credință a Bisericii. Mă ascetizez dacă pos- 
tesc, dar și dacă traduc Scriptura și pe Sfinții Bise- 
ricii. Mă ascetizez sau mă nevoiesc dacă mă rog, dar 
și dacă citesc cărțile Bisericii. Pentru că Sfinții lui 
Dumnezeu ne învață cum să gândim, cum să simțim, 
cum să ne raportăm la Dumnezeu și la semenii noș- 
tri, cum să Îi slujim Lui și cum să ne sfințim viața 
noastră.  

Adică viața noastră e o continuă citire, înțe- 
legere, despătimire, apropiere de voia lui Dum- 
nezeu. Și dacă învățăm cum să creștem animale sau 
cum să creștem plante, învățăm prin ele cum să 
creștem duhovnicește. Căci orice meserie, tehnică, 
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știință ne coboară în noi, în adâncul nostru, acolo 
unde ne duce și cunoașterea teologică și liturgică. 
Pentru că orice înțelegem în viața noastră, cu voia  și 
cu ajutorul lui Dumnezeu, reprezintă binele nostru.  

Tocmai de aceea, oamenii care învață continuu, 
care muncesc continuu, care se străduie continuu să 
înțeleagă toate din jurul lor și pe ei înșiși, se coboară 
în multă simplitate și smerenie. Pentru că văd câte 
știu și, în același timp, câte stau înaintea lor ca să fie 
înțelese. Căci te smerești numai atunci când vezi că 
toate pe care le știi și pe care nu le știi sunt creația 
lui Dumnezeu și aceasta ne depășește cu totul. Și 
dacă creația Lui ne copleșește atât de mult, dacă ea 
ne pune cu botul pe labe în materie de înțelegere, El, 
Dumnezeul nostru treimic, ne depășește cu totul 
înțelegerea noastră. Căci despre Dumnezeu nu știm 
decât pe cele pe care El ni le-a revelat, ni le-a dez- 
văluit. Iar noi trebuie să fim recunoscători față de 
orice fărâmă de text în care ni se vorbește despre El, 
despre revelarea Lui în fața noastră. Căci din Scrip- 
tură și din cărțile Sfinților Lui noi învățăm cum arată 
Dumnezeul nostru și cât de minunat este El în tot 
ceea face.  

...„Începând a se afunda [ἀρξάμενος καταπον- 
τίζεσθαι]” [Mt. 14, 30, BYZ] reprezintă intrarea 
noastră în păcat. Și când vedem că păcatul, asemenea 
unui turbion, vrea să ne înece, noi trebuie să facem 
ce-a făcut Sfântul Petros, Apostolul: să strigăm. Căci 
el „a strigat, zicând: «Doamne [Κύριε], mântuie-
mă264 [σῶσόν με]!». Căci izbăvirea noastră de moarte 
e o mântuire a noastră. Dar, mai întâi de toate, mâna 
Lui care ne scoate din moarte, adică slava Sa, e mân- 

 
264 A se vedea conjugarea verbului a mântui:  
https://www.conjugare.ro/romana/conjugarea-

verbului-mântui.  
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tuirea noastră. Pentru că noi, în loc să murim în 
păcatele noastre, înviem la viața cu Dumnezeu.  

Și El ne învie pe noi din moarte! Iar noi, creștinii 
Lui, suntem cei pe care El îi învie mereu din moarte, 
din moartea păcatului, pentru ca să fie vii prin slava 
Lui. De aceea, noi nu putem să spunem că suntem vii 
datorită nouă, deși conlucrăm cu El la învierea noas- 
tră, ci suntem vii datorită Lui în mod fundamental. 
Pentru că slava Lui e viața noastră! Slava Lui ne învie 
pe noi din moarte! Și noi doar conlucrăm cu slava 
Lui, pentru ca slava Lui să fie viața noastră duhov- 
nicească.  

Așadar, viața duhovnicească este viața în care 
noi trăim în noi înșine cu Dumnezeu, pentru că El 
este în noi prin slava Lui. Și viața duhovnicească noi 
o avem numai în Biserica Lui, fiind mădulare vii ale 
Bisericii Sale. De aceea, nu putem fi creștini fără 
Biserica Lui, fără ierarhia Bisericii Sale și fără Slujbele 
Bisericii Sale. Nu putem fi creștini fără Tradiția 
Bisericii Sale, fără Sfinții Bisericii Sale, fără Îngerii lui 
Dumnezeu, fără modul de a fi al Bisericii Sale. Așa 
după cum nu putem trăi fără soare, fără somn, fără 
aer, fără apă, fără mâncare, fără casă, fără familie, tot 
la fel nu putem trăi duhovnicește fără Biserica Lui. Și 
care e Biserica lui Dumnezeu nu e o problemă „oare- 
care”, ci problema fundamentală a omului credin- 
cios. Pentru că Biserica Lui e Biserica Cincizecimii, 
care a ajuns până la noi în mod intact, în mod întreg, 
în mod desăvârșit.  

Și aceasta, în care noi suntem și trăim, e Biserica 
Cincizecimii, în care orice om se mântuie! De aceea, 
acest mare adevăr trebuie să îl mărturisim tuturor, 
pentru ca oamenii să știe care e Biserica Lui și unde 
se pot mântui. Căci Biserica Lui e Biserica tuturor 
Sfinților Săi, care a trecut prin secole până la noi, și 
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pe care Dumnezeul treimic a întemeiat-o. Așa că noi 
nu căutăm alta, nu vrem să inventăm alta, nu ne 
trebuie alta, pentru că noi suntem în Biserica Lui. 
Ceea ce vrem noi e să gândim, să trăim și să acționăm 
precum Biserica Lui. Adică să trăim și să gândim și 
să lucrăm ca niște creștini, ca oamenii lui Dumnezeu, 
care ne mântuim prin slava Lui.  

Dar ca să te mântui trebuie să nu fii puțin 
credincios [Mt. 14, 31], ci mult credincios, om cu mul- 
tă nădejde, om cu multă iubire. Ca să te mântui 
trebuie să te lași apucat de mâna lui Dumnezeu 
[Ibidem]. Pentru că „Iisus, numaidecât, întinzând 
mâna, l-a apucat pe el [ἐπελάβετο αὐτοῦ]” [Mt. 14, 31, 
BYZ], pe Petros. Și când l-a apucat, nu i-a mai dat 
drumul. Pentru că Dumnezeu nu dă drumul la niciu- 
nul dintre cei credincioși, ci e mereu cu noi.    

Iar dacă suntem în Corabia Lui [Mt. 14, 32], 
vântul ispitelor nu mai ne pune la pământ. Vântul 
încetează în noi [Ibidem], pentru că slava Lui e pacea 
noastră. Și pacea Lui nu e ca nicio altă pace, pentru 
că este bucurie și veselie dumnezeiască.  

Așadar, iubiții mei, marea vieții e sărată și plină 
de pericole, dacă călătorești de unul singur! Dar dacă 
noi călătorim cu Domnul, dacă El e pacea noastră, 
dacă El ne dă mână de ajutor și ne întărește în tot 
lucrul cel bun, călătorim în pace, călătorim pașnic. Și 
când spui că un om e pașnic, spui că el e plin de pacea 
lui Dumnezeu. Pentru că cine este irenic, cine iu- 
bește pacea și se luptă pentru ea, acela se luptă pen- 
tru Biserica lui Dumnezeu și pentru viețuirea crești- 
nă în lume.  

Sfinții Părinți ai Bisericii, iubiții mei, s-au luptat 
pentru credința și experiența Bisericii, pentru ca să 
păstreze pacea și sfințenia în Biserică. Pentru că nu 
putem trăi decât în adevărul lui Dumnezeu, în 

188



adevărul Lui care ne sfințește pe noi. Iar creștinii 
trăiesc adevărul și sfințenia lui Dumnezeu ca unii 
care și le fac una cu viața lor, trăind în comuniune cu 
toți Sfinții lui Dumnezeu din toate veacurile.  

De aceea, ca nicicând altcândva noi putem să 
cercetăm profund istoria, teologia și viața Bisericii. 
Avem milioane de cărți la îndemână și multe sunt 
deja online. Trebuie numai să începem de undeva 
munca noastră de cercetare teologică, pentru ca să 
ne bucurăm de adevărul, de pacea și de sfințenia lui 
Dumnezeu. Și să vedem câte minuni de oameni ne-a 
păstrat Dumnezeu de-a lungul secolelor, spre întări- 
rea noastră în credință și în bucurie sfântă.  

Citiți, traduceți, rugați-vă, curățiți-vă, sfințiți-
vă! Nu încercați să vă întreceți cu nimeni! Nu mimați 
experiențe pe care nu le aveți! Smeriți-vă și recu- 
noașteți-vă neputința și păcătoșenia înaintea lui 
Dumnezeu și El vă va umple de multe înțelegeri sfin- 
te! Nu contează ce vârstă aveți, nu contează câte nu 
știți, nu contează cât de greu vă e la început. Dacă 
vreți să trăiți cu Dumnezeu, El vă ajuta în toate în 
acest mare demers al vieții dumneavoastră, spriji- 
nindu-vă pe calea mântuirii dumneavoastră.  

Am început acest drum al mântuirii de copil și 
știu cât de greu e, dar și câte multe minuni trăim cu 
Dumnezeu. Dar oricine, de la orice vârstă, îl poate 
începe. Pentru că Dumnezeu ne ajută pe fiecare în 
parte nu numai să ne începem mântuirea împreună 
cu El, ci și să ne-o trăim în fiecare clipă. Amin!   
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Predică la Duminica a X-a după Cinci- 

zecime [2019] 
 

 
Iubiții mei265,  

 
 

Evanghelia zilei [Mt. 17, 14-23] a început cu o 
cădere în genunchi și s-a sfârșit cu o întristare foarte 
mare. Iar dacă Dumnezeu nu ar fi întărirea și puterea 
noastră, dacă El nu ar fi odihna și bucuria noastră, 
viața noastră ar fi una îngenuncheată de durere, de 
tristețe, de singurătate. Pentru că viața fără Dum- 
nezeu e o mare, o imensă singurătate, o nesfârșită 
neîmplinire interioară. Căci atunci când știi că nu te 
ajută nimeni, că nu te vrea nimeni, că o să mori 
neiubit și neînțeles, iar tot ce ești tu se uită, se șterge, 
nu mai contează, viața e deja o trăire a morții. Pentru 
că nu are nicio bucurie.  

Ce înseamnă la mulți ani pentru cineva care nu 
are perspectiva veșniciei? Înseamnă câțiva ani... 
Câțiva ani chinuiți. Însă, pentru cineva credincios, 
urarea la mulți ani înseamnă o viață binecuvântată 
de Dumnezeu, o viață cu Dumnezeu, în care ne 
bucurăm în fiecare clipă și suntem împliniți în viața 
cu El.  

Căci necredinciosul este fugărit de viață, este 
chinuit în tot ceea ce face, pe când cel credincios se 
bucură de viață, pentru că este în el cu Viața lumii. 
Necredinciosul își numără zilele cu părere de rău, 
gelozindu-i pe cei care rămân după el. Care rămân în 

 
265 Începută la 11. 16, în zi de marți, pe 20 august 2019. 

Soare, 28 de grade, vânt de 5 km/ h.  
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urma lui. De aceea, el își caută bucurii pământești cât 
mai durabile și nu vrea să le lase din brațe nici pe 
patul morții. Pentru că ar mai bea ceva, ar mai curvi 
puțin, ar mai strânge ceva în cont, ar mai flecări cu 
cineva...Și se împătimește de toate cele lumești cu 
putere, considerând că astfel „trăiește la maximum”.  

Dar când ne împătimim nu trăim, ci murim tot 
mai mult! Murim în mod constant, în mod funda- 
mental. Pe când, dacă ne despătimim, ne umplem de 
o tot mai multă viață, de viața cu Dumnezeu, care 
este veșnică, curată și plină de sfințenie.  

Patimile nu sunt veșnice! Veșnice sunt doar 
virtuțile, cele care ne fac dumnezeiești. Dar con- 
secințele patimilor din noi sunt veșnice, pentru că ne 
aruncă pentru veșnicie în Iad. Și Iadul este chinuirea 
și nefericirea cea mai mare, pe care acum nici nu ne-
o putem măcar închipui. Pentru că Iadul înseamnă 
neputința de a primi în noi iubirea lui Dumnezeu, 
atâta timp cât toată viața noastră nu ne-am deschis 
spre El și nici spre semenii noștri.  

De aceea, la polul opus, Paradisul sau Raiul 
Sfinților este al celor care au înveșnicit relația lor de 
iubire cu Dumnezeu și cu semenii lor. Fiindcă Sfinții 
sunt iubiri vii, veșnice pentru Dumnezeu și pentru 
oameni. Căci s-au deschis mereu spre comuniune, 
spre dialog și nu s-au închis, nu s-au baricadat în ei 
înșiși, precum o fac cei păcătoși.  

Căci păcătosul real, cel plin de moarte spiri- 
tuală, e cel care nu și-a cerut iertare niciodată lui 
Dumnezeu. Niciodată în viața lui! E cel care a murit 
în păcatele lui. Pentru că demonii ne aruncă pe toți 
ba în foc, ba în apă [Mt. 17, 15]. Ba în focul desfrânării, 
ba în apa mâniei. Păcătuim mai mult sau mai puțin 
conștient în viața noastră. Însă cel care se pocăiește, 
păcătosul care se pocăiește de păcatele lui, acela 
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primește mila și iertarea lui Dumnezeu, care îl des- 
chid către El și către oameni.  

Și Biserica, Maica noastră duhovnicească, în 
mod continuu îi cheamă pe cei păcătoși, adică pe toți 
oamenii, tocmai la această recunoaștere de sine, la 
pocăință, pentru ca oamenii să aibă viață veșnică în 
ei înșiși. Căci Biserica nu dorește ca noi să murim în 
păcatele noastre, ci să trăim veșnic în slava lui Dum- 
nezeu. Pentru că viața cu El e viața în slava Lui, în 
Împărăția Sa. Și pentru ca să trăim duhovnicește, 
trebuie să ne spovedim Lui și să primim iertarea pă- 
catelor noastre de la Domnul, iar mai apoi să ne 
împărtășim cu El, cu Viața lumii, a întregii lumi.  

Căci mai înainte ca tatăl copilului să cadă în 
genunchi și să ceară ajutorul Său, Domnul a venit 
către mulțime, către oameni [Mt. 17, 14]. Și tatăl s-a 
desprins din mulțime și s-a apropiat de El [Ibidem]. 
Pentru că El ne cheamă mai întâi la Sine! El, prin 
marea Lui iubire față de noi, ne cheamă la împăcarea 
cu Sine! Și dacă auzim glasul Lui, trebuie să ieșim din 
mulțime, din mulțimea indiferentă la voia Lui, și să 
venim către El.  

Iar căderea noastră în genunchi în fața Lui e o 
expresie a pocăinței noastre interioare, a nevoii 
noastre de vindecare, de însănătoșire. Pentru că noi, 
în fața Celui Preasfânt, ne simțim umili și plini de 
necurăție. Ne simțim niște robi netrebnici în fața Lui.  

Tatăl a căzut în genunchi înaintea Domnului 
[Mt. 17, 14]. Și astfel I s-a rugat Lui! Și I-a spus: 
„Doamne [Κύριε], miluiește pe fiul meu [ἐλέησόν μου 
τὸν υἱόν], că[ci este] lunatic și pătimește rău [ὅτι 
σεληνιάζεται καὶ κακῶς πάσχει]! Căci de multe ori 
cade întru foc și de multe ori întru apă [πολλάκις γὰρ 
πίπτει εἰς τὸ πῦρ, καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ]” [Mt. 17, 
15, BYZ]. Și tatăl a cerut mila lui Dumnezeu. A cerut 
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ceea ce nu cere cel păcătos. Pentru că cel păcătos nu 
se roagă, nu se pocăiește, nu postește, nu dă miloste- 
nie. Le ține pe toate doar pentru el. Și dacă le ții 
numai pentru tine, atunci te dezumanizezi. Și cel 
care se dezumanizează, cel care se face din om neom 
nu mai are milă, atenție, grijă, timp pentru altcineva.  

Fiul acestuia însă era posedat de demoni. Și 
demonii îl aruncau în foc și în apă la anumite schim- 
bări ale lunii, făcându-i pe oameni să creadă, în mod 
naiv, că luna de pe cer e „de vină”. Cum cred mulți și 
azi că pisica e „de vină”, că cucuveaua e „de vină”, că 
găleata goală e „de vină”, că zodia e „de vină”...pentru 
nefericirea lor. Dar când „demonul a ieșit din el 
[ἐξῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον]”, din copil, „copilul 
s-a vindecat din ceasul acela [ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ 
τῆς ὥρας ἐκείνης]” [Mt. 17, 18, BYZ].  

Nu a început să se vindece, ci s-a vindecat! S-a 
vindecat în mod deplin de demonizare. De ce? Pen- 
tru că demonul a ieșit din el, din copil. Și cum a ieșit 
demonul din copil? Din cauza Domnului. Pentru că 
El l-a mustrat [ἐπετίμησεν] pe demon [Mt. 17, 18, 
BYZ], pe demonul ascuns în copil, și, ieșind demonul 
din el, copilul s-a vindecat. Căci demonul era cauza 
bolii sufletești și trupești a copilului.  

De aceea, când Domnul ne ceartă, El ne spune 
să ne depărtăm de demoni, de conviețuirea cu de- 
monii, și să ne unim cu El, Care e viața noastră. 
Certarea Lui e spre îndreptarea noastră.  

Iar la baza îndreptării noastre stă credința. Cre- 
dința plină de faptele mântuirii. Pentru că rugă- 
ciunea și postul [Mt. 17, 21] nu sunt toate faptele vieții 
creștine, ci numai două dintre ele. Și, la acestea două, 
trebuie să adăugăm multe altele: slujirea, citirea, 
privegherea, curăția interioară, mărturisirea păcate- 
lor, împărtășirea cu Domnul, milostenia, iertarea, 
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smerenia, îngăduința, pocăința etc. Pentru că toate 
virtuțile ne fac asemenea cu Dumnezeu.  

Și cine se ostenește pentru Dumnezeu, acela se 
ostenește pentru împlinirea poruncilor Lui. Dar cine 
își face voia lui toată ziua, acela se închide în sine și 
moare pe fiecare zi tot mai mult.  

De aceea, iubiții mei, pentru a fi vii trebuie să 
fim oameni ai credinței. Și în fiecare zi slujindu-I lui 
Dumnezeu, să răscumpărăm vremea vieții noastre 
prin faptele bune ale credinței noastre. Pentru că 
acestea ne țin în viață și ne fac proprii vieții celei veș- 
nice cu Dumnezeu.  

Iar aceasta e ultima duminică din anul bise- 
ricesc 2018-2019. Putem să ne spunem, încă de pe 
acum, la mulți ani pentru anul bisericesc 2019-2020. 
Dumnezeu să ne întărească în tot lucrul cel bun, în 
tot lucrul cel plăcut Lui! Pentru că acela e și mân- 
tuitor. Amin!  
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Predică la tăierea capului Sfântului Ioan- 
nis Botezătorul [2019] 

 
 

Iubiții mei266,  
 

 
 
Sfântul Ioannis Botezătorul, Părintele nostru, 

pe care astăzi îl pomenim cu multă evlavie, a fost 
martirizat în cetatea Sevasti [Σεβαστή], în Sama- 
ria267. Acolo i s-a tăiat capul și capul său a fost adus 
pe un disc lui Salomi, celei care dansase lasciv, iar ea 
i l-a dat mamei sale, Irodiasei [Mc. 6, 25, 28, BYZ], 
celei care ceruse capul Botezătorului Domnului.  

Dar, deși capul Sfântului Ioannis era desprins 
de trupul său și era purtat pe disc, gura lui a mustrat 
din nou familia imperială care trăia în păcat, spu- 
nând: „Nu ți se cuvine ție să fii în preacurvie [cu] 
femeia fratelui tău Filippos [Οὐκ ἔξεστί σοι μοιχεύειν 
τοῦ ἀδελφοῦ σου Φιλίππου τὴν γυναῖκα]!”268. Se 
referea la împărat, la Irodis.  

Iar curvia sau desfrânarea e păcatul sexual pe 
care îl fac un bărbat și o femeie care nu sunt căsă- 
toriți. Dar preacurvia, preadesfrânarea sau adulterul 
e păcatul sexual pe care îl fac un bărbat și o femeie, 
ambii căsătoriți, dar care nu sunt căsătoriți unul cu 

 
266 Începută la 9. 36, în zi de luni, pe 26 august 2019. Zi 

cu soare, 25 de grade, vânt de 16 km/ h.  
267 Cf.  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/08/28/predic

a-la-taierea-capului-sfantului-ioannis-botezatorul-29-
august-2018/. A se vedea:  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Sebastia.  
268 Cf. http://glt.goarch.org/texts/Aug/Aug29.html.  
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altul. Pentru că fiecare dintre ei își înșală partenerul 
de viață, având o relație extraconjugală.  

Iar Sfântul Ioannis a mustrat cuplul imperial și 
în timpul vieții, dar și după martirizarea sa, pentru 
ca să ne arate tuturor gravitatea acestui păcat. Pentru 
că adulterul e o manifestare a egoismului și a in- 
diferenței față de partenerul de viață și de întreaga 
familie. Te gândești numai la plăcerea ta și nu te uiți 
la cât suferă cei ai tăi. Și, din cauza plăcerii tale 
păcătoase, vei răni profund atât pe soția sau pe soțul 
tău, cât și copiii tăi, pe părinții, socrii, rudele și 
prietenii voștri. Pentru că priviți unilateral lucrurile 
și nu vă gândiți și la ceilalți.  

Așadar, motivul morții Sfântului Ioannis Bote- 
zătorul a fost tocmai acesta: certarea cuplului con- 
ducător, care trăia într-o relație nelegiuită, lipsită de 
binecuvântarea lui Dumnezeu. El a fost martirizat 
pentru că a spus adevărul și a dorit binele primei 
familii a țării. Numai că prima familie a țării nu și-a 
dorit și ea binele, și de aceea a murit într-un mod 
dureros.  

Pentru că binele, iubiții mei, nu se face nicio- 
dată cu forța! Noi sfătuim, îndemnăm, mustrăm oa- 
menii spre folosul lor. Dar dacă oamenii nu acceptă 
că binele e singurul lucru de care au nevoie și că doar 
el împlinește, rămân pe mai departe în păcatele lor. 
Și trăiesc în mod păcătos, pentru că nu doresc să tră- 
iască drept, să trăiască cuvios înaintea lui Dumnezeu 
și a oamenilor. 

Binele e o alegere, dar și păcatul e o alegere! 
Alegem să facem binele sau alegem să păcătuim. 
Numai că binele ne împlinește cu adevărat, binele e 
cel care ne sfințește pe noi, pe când păcatul e sinu- 
cidere sufletească. Pentru că binele e voia lui Dum- 
nezeu și nu o filosofie umană. Și toată învățătura 
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Bisericii se rezumă la acest îndemn: Fă binele și vei fi 
viu! Fă voia lui Dumnezeu și vei fi viu duhovnicește! 
Pentru că voia Lui e viața noastră cea veșnică.  

„Propovăduitorul pocăinței [τῆς μετανοίας ὁ 
κήρυξ]”, Sfântul Ioannis Botezătorul, a sfințit pă- 
mântul cu capul său269. Cu sângele său cel mu- 
cenicesc. Moartea lui nu a fost spre moarte, ci spre 
viața cea veșnică! Moartea lui nu a fost o moarte de 
ocară, ci o martirizare! Pentru că el a murit propo- 
văduind adevărul lui Dumnezeu. De aceea, oricine 
moare făcând voia lui Dumnezeu, oricine moare 
mărturisindu-L pe Dumnezeu, va fi veșnic cu El.  

În Sfintele Icoane ale praznicului de astăzi, 
Sfântul Ioannis Botezătorul e pictat ca fiind mar- 
tirizat cu sabia. Pentru că i s-a tăiat capul cu sabia. 
Dar există și Sfinte Icoane în care Sfântul Ioannis își 
ține capul în mâna dreaptă sau în ambele mâini, 
pentru ca să ne arate modul în care el a fost mar- 
tirizat. Și modul în care el a fost martirizat ne 
vorbește despre rămânerea lui în credință până la 
sfârșit, despre biruința lui asupra tuturor patimilor.  

Speculatorul [σπεκουλάτωρ] amintit de Mc. 6, 
27, BYZ sau călăul care l-a omorât, apare și el în 
Sfânta Icoană a martirizării sale. E la spatele Sfân- 
tului Ioannis, cu sabia în mână. Dar el apare nu 
pentru că e important, ci pentru ca să se sublinieze, 
prin intermediul său, modul cum a fost omorât 
Înaintemergătorul Domnului. El apare la cei răi, la 
cei care i-au făcut rău Sfântului Domnului. Și Viețile 
Sfinților sunt pline de astfel de persoane care au 
făcut rău Sfinților lui Dumnezeu. Nu i-au lăsat în 
pace, i-au ispitit, i-au dușmănit, i-au persecutat...Și 
ei apar la persoanele negative din viețile Sfinților. 
Însă cum e bine să rămâi în istorie? E bine să rămâi 

 
269 Ibidem.  
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la eretici, la păgâni, la criminali, la cei care s-au 
luptat cu Dumnezeu toată viața lor sau să fii în tabăra 
Sfinților? Pentru că posteritatea ne-o facem de-
acum, de-aici. Și numele bun ni-l facem numai tră- 
ind cu Dumnezeu, iar opera reală e cea în care am 
investit toată iubirea noastră pentru Dumnezeu și 
pentru oameni. Căci iubirea zidește lucruri trainice, 
iar oamenii au nevoie de iubire și de sinceritate și de 
adevăr în orice secol.  

De aceea, iubiții mei, tot ceea ce facem în viață 
trebuie să facem în mod serios! Dacă scriem o carte, 
trebuie să o scriem plină de adevăr, cu multă atenție, 
pentru ca să folosească oamenilor. Dacă zidim o 
casă, dacă zidim o instituție, dacă creștem un copil, 
să facem toate aceste lucruri în mod serios. Pentru că 
viața noastră nu e de probă, ci e unică și numai în 
interiorul ei ne mântuim. Iar dacă facem totul la mo- 
dul definitiv, ultim, atunci nu mai avem regrete sau 
nu mai stăm cu neliniștea că am făcut ceva greșit. 
Pentru că le-am făcut pe toate cu atenție și la modul 
serios.  

Și iată cum trece timpul! Suntem la ultima Sluj- 
bă din anul bisericesc 2018-2019. Pentru că pe 1 
septembrie 2019 începe anul bisericesc 2019-2020. Ce 
am făcut la modul definitiv până acum? Cum ne 
simțim sufletește? Ce vrem să facem pe viitor? Ce 
putem face? Dacă ne găsim mai mereu scuze, nu vom 
face prea multe lucruri. Dar dacă ne încredem în 
Dumnezeul mântuirii noastre, în Cel care ne în- 
tărește pe noi în toate, atunci vom putea face lucruri 
bune dimpreună cu El.  

Vă doresc un an bisericesc binecuvântat de 
Dumnezeu, în care să Îi slujiți Lui întru toate! Un an 
cu împliniri și bucurii duhovnicești, cu luminări și 
vederi sfinte, îndumnezeitoare, cu pocăință și sme- 
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renie. Pentru că anul bineplăcut Domnului este anul 
în care le facem pe toate împreună cu El. Amin!  
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Predică la Duminica a XI-a după Cinci- 
zecime [2019] 

 
Iubiții mei270,  

 
                             La mulți ani! 

 
La mulți ani pentru noul an bisericesc 2019-

2020, pentru noul an bisericesc care a început astăzi! 
Iar Făcătorul a toată făptura, Cel care a pus vremurile 
și anii sub a Sa stăpânire, să binecuvânte cununa 
anului bunătății Sale271!   

Sintagma „cununa anului” apare în Ps. 64, 12, 
LXX: „Vei binecuvânta cununa anului [τὸν στέφανον 
τοῦ ἐνιαυτοῦ] bunătății Tale și câmpiile Tale se vor 
umple de grăsime”. Și când spunem cunună, noi ne 
referim la toate cele 12 luni ale anului la un loc, pe 
care le vrem binecuvântate de Dumnezeu. Căci anul 
e bun, dacă e plin de bunătatea lui Dumnezeu. De 
binecuvântarea Lui. Și anul nu poate fi întreg, decât 
atunci când îl trăim cu totul, pe deplin. Iar pentru a-
l trăi pe deplin, trebuie ca Dumnezeu să ne mai dea 
încă un an de viață, încă un an deplin, pentru ca să 
vedem minunile lui Dumnezeu cu noi și cu mulți 
alții.  

Însă, ca să te bucuri de viață, de viața cu 
Dumnezeu, trebuie să o privești ca pe un mare dar al 
lui Dumnezeu, de care nu ești vrednic. Căci, dacă nu 
te bucuri de viață, dacă nu o vezi ca pe un imens dar 
al lui Dumnezeu, trecerea într-un nou an ți se pare 
banală, chiar plictisitoare.  

 
270 Începută la 18. 25, în zi de miercuri, pe 28 august 

2019. Cer senin, 34 de grade, vânt de 14 km/ h.  
271 Liturghierul pastoral, Ed. Trinitas a Mitropoliei 

Moldovei și Bucovinei, Iași, 2004, p. 546.  
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Numai că viața nu e niciodată plictisitoare! 
Viața nu e niciodată moarte, ci bucurie! Sunt plic- 
tisiți de ea doar cei care au murit sufletește. Doar 
morții nu tresar la cuvintele lui Dumnezeu și la re- 
vărsarea milei Lui față de noi. Căci cei vii duhovni- 
cește sunt plini de bucuria lui Dumnezeu și, pentru 
ei, viața cu Dumnezeu e o continuă și o imensă bu- 
curie.  

De aceea, începutul unui nou an bisericesc este 
un început plin de bucurie, de veselie tainică, dum- 
nezeiască. Biserica se bucură de mila lui Dumnezeu, 
se bucură de prezența lui Dumnezeu în mijlocul ei. 
Și când reluăm toate praznicele și sărbătorile în- 
cepând cu această sfântă zi, le reluăm cu bucurie 
sfântă. Pentru că a relua înseamnă a aprofunda. A 
relua înseamnă a te adânci în bucurie. A relua în- 
seamnă a înțelege tot mai mult din veselia mistică, 
dumnezeiască a Bisericii. Din relația lui Dumnezeu 
cu noi, cei nevrednici de mila Lui.  

Un mare teolog sau un mare scriitor are nevoie 
în mod constant de o revedere, de o recitire a operei 
sale. Pe măsură ce îl recitești, pe atât îl redescoperi, 
îl vezi tot mai bine, vezi lucruri care ți-au scăpat 
altădată. Și pe măsură ce îl revezi, pe atât poți să scrii 
despre el, să îl prezinți într-o lumină tot mai pro- 
fundă, tot mai amplă, tot mai cuprinzătoare.  

Tot la fel, întâlnirea cu Sfinții pomeniți într-un 
an liturgic și retrăirea marilor praznice ale Bisericii 
nu sunt o repetiție sterilă, ci o tot mai mare coborâre 
în relația noastră cu Dumnezeu, cu Îngerii și cu 
Sfinții Lui. Căci și întâlnirile de suflet dintre noi nu 
sunt pierderi de timp, ci o tot mai mare înțelegere 
reciprocă și o bucurie tainică, din care ne hrănim și 
care ne întărește în slujirea și în viața noastră.  
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Și ne întâlnim unii cu alții în Biserica lui Dum- 
nezeu pentru că suntem vii și pentru că ne bucurăm 
unii de alții. Avem un crez comun, avem o viață 
comună, avem o viață liturgică și mărturisitoare. 
Viața noastră e viața Lui. E viața la care El, Dum- 
nezeul mântuirii noastre, ne-a chemat. Și pentru că 
El ne-a chemat să trăim în mod sfânt, să trăim cu El 
aici și pentru toți vecii, orice nou an bisericesc e o 
mare binecuvântare și o mare responsabilitate pen- 
tru noi. Pentru că El ne-a chemat și El ne bine- 
cuvântă să trăim sfânt. Iar viața cu Dumnezeu, viața 
sfântă, nu e numai pentru noi, ci pentru toți oamenii. 
De aceea, noi trebuie să vorbim cu smerenie și cu 
delicatețe despre viața veșnică, despre viața cu Dum- 
nezeu, despre viața care ne sfințește pe noi și ne face 
ai Lui.  

Însă, prin Evanghelia zilei [Mt. 18, 23-35], 
Domnul ne arată că El e mult milostiv față de noi, că 
ne eliberează de păcatele noastre și ne iartă datoria 
păcatelor noastre [Mt. 18, 27, BYZ], dar noi nu 
învățăm nimic din mila Lui față de noi. Pentru că 
mila Lui, imensa Lui milă, nu ne smerește atât de 
mult încât și noi să avem milă, multă milă față de 
oameni. Și de ce nu avem milă, dacă noi suntem plini 
de mila Lui? Cum uităm atât de repede imensa Lui 
milă, când El ne iartă zilnic?  

Pentru că disprețuim mila lui Dumnezeu, chiar 
dacă ea ne ridică zilnic din moarte! O disprețuim, 
disprețuim binele Lui față de noi, după cum ne 
disprețuim și sănătatea. Și când nu mai avem sănă- 
tate, tocmai atunci plângem după ea, după cum, 
când suntem loviți de Dumnezeu, noi recunoaștem 
că toate sunt din cauza noastră. Dar uităm repede 
toată pedagogia lui Dumnezeu, pentru că nu suntem 
mulțumitori față de mila Lui! Dacă am fi recunos- 
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cători și mulțumitori lui Dumnezeu în mod con- 
tinuu, atunci n-am mai uita mila Lui. Dar pentru că 
ne place să uităm mila Lui și să ne punem pe noi în 
locul Său, tocmai de aceea cădem în păcate grele și 
în boli de rușine.  

Începutul e întotdeauna frumos și plăcut. Când 
încep o carte mă bucur. Omul când iubește se bu- 
cură. Când îmi fac un nou prieten mă bucur. Încep 
cu bucurie orice proiect bun. Dar reușita în toate 
constă în consecvență, în reîntâlnirea continuă, în 
muncă. Nu contează ce am făcut ieri, nu contează că 
ieri am început bine proiectul meu, ci contează ca și 
azi să merg mai departe cu el. Contează ce fac în 
fiecare zi a anului bisericesc. Pentru că în fiecare zi 
trebuie să fac același lucru: să Îi slujesc lui Dum- 
nezeu și oamenilor.   

Iar oamenii care nu trăiesc această slujire sfântă 
în mod continuu, aceia se plictisesc oriunde. Pentru 
că nu privesc spre Dumnezeu, nu privesc spre El ca 
spre împlinirea lor, nu privesc spre El ca spre veșnicia 
lor. Și e normal să se plictisească! Pentru că oamenii 
și lucrurile se înțeleg numai în viața cu Dumnezeu.    

De aceea, adevărata relație cu Dumnezeu, bu- 
curia în Dumnezeu, nu poate fi mimată. Pe ea o 
trăiești cu toată ființa ta și despre ea poți vorbi sau 
poți tăcea. Dar dacă nu vrei să vorbești despre ea, nu 
înseamnă că nu o trăiești. Iar dacă vorbești despre ea, 
nu înseamnă că o poți epuiza. Pentru că iubirea pen- 
tru Dumnezeu nu poate fi epuizată în cuvinte, atâta 
timp cât ea este un izvor viu, un izvor continuu, un 
izvor veșnic în noi înșine.  

Un om necredincios consideră că abuzăm de 
ideea de veșnicie sau că e o utopie să vorbim despre 
simțirea veșniciei în această viață, în timp, în istorie. 
Dar asta pentru că nu trăiește veșnicia încă de acum, 
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din istorie, după cum o trăim noi. Căci noi, creștinii 
ortodocși, nu numai că simțim veșnicia încă de aici, 
atâta timp cât Dumnezeu locuiește în noi prin slava 
Lui cea veșnică, dar noi putem vedea în mod extatic, 
cu harul lui Dumnezeu, veșnicia Împărăției lui Dum- 
nezeu. Pentru că timpul nu e închis în sine, ci e 
deschis spre Dumnezeu, atâta timp cât noi simțim 
slava lui Dumnezeu în noi înșine.  

Da, dacă Dumnezeu nu ar coborî în noi și n-ar 
fi tot timpul cu noi și în noi, am putea spune și noi 
că Dumnezeu e departe, e distant față de noi și că nu 
știm nimic despre El! Dar când El coboară în noi prin 
slava Lui și, mai mult decât atât, ni se dă și ca Mân- 
care și Băutură mistice, dumnezeiești, noi nu numai 
că trăim veșnicia lui Dumnezeu, ci pentru noi veșni- 
cia Lui e o bucurie cotidiană. Viața de zi cu zi e și o 
trăire continuă a veșniciei lui Dumnezeu, a bunătății 
Lui, a milei Lui față de noi, a iubirii Lui celei nes- 
fârșite. Și pentru că trăim și suntem cu Dumnezeu, 
noi vorbim și scriem teologic despre această viață cu 
El, întregul cult al Bisericii fiind bucuria noastră cu 
Dumnezeu, cu Îngerii și Sfinții Lui.  

Dar bucuria e plină de adevăr! Bucuria e plină 
de asceză! Bucuria e plină de slujire! Bucuria e plină 
de sfințenie! Căci pe măsură ce ne sfințim, pe atât ne 
bucurăm tot mai adevărat de Dumnezeu. Tot mai 
clar, tot mai deplin, tot mai profund. Și orice nou an 
bisericesc este o continuare a vieții cu Dumnezeu, a 
călătoriei noastre spre Împărăția Lui.  

Și oamenii care se mântuie iubesc călătoria cu 
Dumnezeu! Pentru că o trăiesc împreună cu El în 
fiecare zi. Ei știu că se îndreaptă spre moarte, dar că 
moartea lor e o ușă spre viață. Spre viața veșnică. Ei 
știu că viața lor e plină de veșnicia lui Dumnezeu și 
de aceea se simt bine în timp. Pentru că timpul vieții 
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noastre se împlinește în veșnicie. Și viața noastră în 
timp, în istorie, e o viață plină de pace, de așteptare 
sfântă, atâta timp cât suntem oameni ai veșniciei.  

Așa se explică împăcarea creștinului în viața sa 
și în fața morții! Căci noi nu ne împăcăm cu moartea 
– pentru că moartea nu e o realitate dumnezeiască, 
ci o consecință a păcatului –, ci cu Dumnezeu! Noi 
suntem împăcați cu El și în pacea Lui, și de aceea tot 
ceea ce trăim aici, în istorie, trăim cu nădejdea ne- 
clintită în Dumnezeu. Pentru că privim cu tărie din- 
colo de moarte, dincolo de orice ispită și boală, din- 
colo de orice distanță, atâta timp cât între noi și 
Dumnezeu, în slava Lui, nu există nicio distanță.  

Noi nu simțim în sufletul și în trupul nostru 
nicio distanță între noi și Dumnezeu! Pentru că slava 
Lui e coborârea Lui până la noi și, în același timp, e 
urcarea noastră la El și alipirea veșnică de El, de 
Dumnezeul mântuirii noastre. Căci mântuirea Lui e 
participarea noastră deplină, desăvârșită, la slava Lui 
cea veșnică și alipirea noastră veșnică de El.  

Aceasta e măreția mântuirii noastre! Căci toți 
cei care se mântuie sunt uniți interior și pentru veș- 
nicie cu Dumnezeu. Dumnezeu e în toți ai Lui prin 
slava Sa și ne strânge pe toți, din toate secolele, în 
comuniunea veșnică cu El. Și unde e Dumnezeu, 
acolo sunt și Sfinții Lui. Pentru că Sfinții Lui sunt în 
slava lui Dumnezeu, sunt în unire deplină cu El și El 
e viața lor cea veșnică. De aceea, noi nu putem învăța 
viața creștină decât de la Sfinții lui Dumnezeu, de la 
confrații noștri din toate secolele. Și citind continuu 
cărțile lor, viețile lor, ale Sfinților Lui, noi citim voia 
lui Dumnezeu cu cei Sfinți ai Lui, citim despre viața 
autentică cu Dumnezeu, despre sfințirea noastră.  

Și ca să fii cu toți Sfinții, noi îi pomenim pe 
fiecare zi pe Sfinții Lui. Căci pe fiecare zi avem mulți 
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Sfinți de cunoscut. Pe fiecare zi putem să ne îm- 
prietenim dumnezeiește cu Sfinții Lui, pentru că 
viața creștină e viața sfințeniei.  

De aceea, noi nu trăim viața lumii, ci viața cu 
Dumnezeu. Trăim viața pe care el ne-o luminează și 
pentru care ne umple de sensibilitate și delicatețe. Și 
din perspectiva aceasta intimă cu Dumnezeu, noi 
privim toate ca pe minuni ale Sale și timpul personal 
îl vedem ca pe călătoria noastră cu El.  

Așadar, iubiții mei, călătoria noastră cu Dum- 
nezeu continuă! Bucuria noastră continuă! Veselia 
noastră cu Dumnezeu merge mai departe! Pentru că 
noi ne odihnim în Dumnezeu și odihnirea în El e 
pentru veșnicie. Dar noi ne odihnim obosindu-ne, 
noi ne odihnim cheltuindu-ne, noi ne odihnim epui- 
zându-ne, pentru că ne odihnim slujindu-I Lui și oa- 
menilor.   

N-am avut concediu nici în acest an, dar am 
dormit o oră-două peste zi, în anumite zile, și această 
odihnă a însemnat întărirea mea. Nu îmi permit să 
mă opresc cu totul, pentru că am multe de făcut. 
Însă, în epuizarea aceasta sfântă, mă bucur de sluji- 
rea care mă împlinește. Căci roadele sfinte ale obo- 
selii sunt cele care ne bucură.  

De fapt, în vacanță sau în concediu, acasă sau la 
muncă, toți suntem chemați să fim cu Dumnezeu, să 
ne bucurăm întru El, să vedem prezența Lui pretu- 
tindeni. Toate fotografiile pe care le-am făcut călă- 
torind, toate filele video sau audio care ne însoțesc, 
sunt momente de întâlnire cu noi înșine. Dacă am 
reflecta la ele, dacă le-am privi din interior și am 
înțelege de ce ne-a lăsat Dumnezeu să le vedem, să 
le auzim, să le cunoaștem, ne-am da seama că ele 
sunt o școală de înțelepciune pentru noi. Am văzut 
pe cineva sau ceva anume, pentru că am avut, avem 
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și vom avea nevoie de ele. Cunoașterea noastră este 
una de perspectivă.  

Dar când călătorim ca și când am fi orbi sau 
surzi, călătorim degeaba. Pentru că o călătorie e ca și 
o carte: ai nevoie de atenție și de înțelegere pentru a 
o trăi. Dacă nu ești atent, trece esențialul pe lângă 
tine. Dacă nu ești atent la ce spune pe pagină, citești 
fără să înțelegi.  

Însă noi trebuie să trăim cu înțelegere, adică să 
înțelegem ceea ce trăim! Noi trebuie să trăim anii 
vieții noastre cu multă trezvie, cu multă luciditate! 
Pentru că Dumnezeu, în fiecare an, ne spune noi și 
noi lucruri. Folositoare pentru noi și pentru mulți 
alții. Iar gradul nostru de luciditate cotidiană se vede 
din cât înțelegem și din ce schimbări operăm în viața 
noastră.  

Dumnezeu să ne întărească în tot lucrul cel bun 
și mântuitor! Dumnezeu să ne lumineze mereu spre 
a face voia Lui! Dumnezeu să ne călăuzească spre tot 
adevărul și spre pacea întru El, cea care nu are sfârșit! 
Dumnezeul mântuirii noastre, Tatăl, Fiul și Sfântul 
Duh Dumnezeu, să pună început bun noului an bi- 
sericesc, ca întru El să călătorim și să ne împlinim 
duhovnicește și trupește! Amin.  
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Predica la 14 ani de la Hirotonia mea întru 
Diacon [2019] 

 
 

Iubiții mei272,  
 

 
în mod providențial s-a păstrat în imagini 

atmosfera zilei în care am fost hirotonit Diacon273. 
Dar și chipul meu din acea zi274: eu sunt cel din față, 
din dreapta, în veșmânt diaconal alb și cu marama 
primită de la bunica mea Floarea la gât.  

 

 

 
272 Începută la 14. 45, în zi de vineri, pe 30 august 2019. 

Zi cu soare, 33 de grade, vânt de 10 km/ h.  
273 A se vedea aici: 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbi

d=744463399088017&id=713750765492614.  
274 Imaginea e de aici:  
https://scontent.fotp3-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-

9/22789150_744462942421396_6841000556433181251_n.jpg?
_nc_cat=111&_nc_oc=AQklJwKKIKpyxRgfTEQ8yT3lp2ag-
E7h6G26cNfC_92Izlqb-
wEA33aO6Zh7jPT1scQ&_nc_ht=scontent.fotp3-
1.fna&oh=d3b3462ba2d1d630e5e843b48bf5bc89&oe=5DCB0
5BD.  
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Biserica unde am fost hirotonit a fost resfințită 
în acea zi, dar Slujba s-a făcut afară. Era o zi de 
duminică, călduroasă, ziua de 4 septembrie 2005. Și 
pentru că era invitat și PS Irineu Popa275, viitorul 
Mitropolit al Olteniei, PS Galaction276 i-a cerut 
acestuia să mă hirotonească întru Diacon.  

Am trăit Hirotonia diaconală într-o profundă 
pace și bucurie dumnezeiască. Toată acea mulțime 
de oameni nu m-a deranjat interior, pentru că eram 
mai mult în mine decât în afară. Apoi am consumat 
pentru prima oară Sfântul Potir, Domnul umplându-
mă de focul dragostei Sale. Eram doar cu mamaia 
Floarea și cu Doamna Preoteasă Gianina Maria-Cris- 
tina, soția mea, și am mers și am ajuns acasă cu pace.  

Dar hirotonia întru Diacon a însemnat punerea 
mea în slujire, punerea mea în fața Sfintei Mese, 
umplerea mea de îndrăzneală sfântă, pentru ca să 
pot să Îi slujesc lui Dumnezeu. Căci între îndrăzneala 
sfântă pe care ți-o dă Hirotonia și îndrăzneala sinu- 
cigașă de a săvârși Cele Sfinte fără Hirotonie e o 
imensă diferență. Pentru că atunci când Dumnezeu 
te pune în Preoție, El îți dă totodată și îndrăzneala 
sfântă de a-I sluji Lui. Dar când crezi că poți să Îi 
slujești lui Dumnezeu și fără Hirotonie, și fără Bise- 
rică, și fără voia lui Dumnezeu, atunci tot ceea ce faci 
este o insultă continuă la adresa lui Dumnezeu.  

– Cum, în ce clipă a apărut îndrăzneala sfântă 
de a-I sluji lui Dumnezeu?  

– În timpul Hirotoniei și imediat după aceea s-
a întărit în mine, a devenit o certitudine! Pentru că 
atunci când în mod simțit s-a coborât în mine harul 

 
275 A se vedea:  
https://ro.wikipedia.org/wiki/Irineu_Popa.  
276 Idem:  
https://ro.wikipedia.org/wiki/Galaction_Stângă.  
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Preoției, totodată a apărut și îndrăzneala sfântă de a 
mă apropia de Sfântul Antimis și de a-I sluji lui 
Dumnezeu. Cu câteva minute mai înainte nu îndrăz- 
neam, pentru că știam că nu sunt hirotonit. Dar când 
mâna lui Dumnezeu m-a atins și slava Lui a coborât 
în mine, atunci a devenit o realitate personală, o 
normalitate, ceea ce cu câteva minute înainte nu era.  

Pentru că îndrăzneala de a-I sluji lui Dumnezeu 
este tocmai conștientizarea faptului că Hirotonia 
este o intrare și mai profundă în intimitatea cu Dum- 
nezeu, o intrare întru slujire și pentru slujirea lui 
Dumnezeu și a oamenilor. Căci ea e o intimizare abi- 
sală cu Dumnezeu și totodată o legare a ta de tot șirul 
imens al celor care au fost hirotoniți vreodată în 
Biserica Dumnezeului Celui viu. De aceea, un Dia- 
con, un Preot sau un Episcop se simte împreună-
slujitor cu toți cei hirotoniți de Dumnezeu de-a lun- 
gul secolelor. Toți ai Preoției au primit în ei harisma 
slujirii lui Dumnezeu și a oamenilor. Și harisma 
dumnezeiască a slujirii este o intrare sfântă înaintea 
lui Dumnezeu, pentru că El ne întărește spre a-I sluji 
Lui și pentru a propovădui voia Sa.  

Διάκονος [diaconos] înseamnă Slujitor. Dar nu 
un slujitor la mese, nu un chelner, ci un Slujitor hiro- 
tonit de Dumnezeu, umplut de harul Preoției, care 
slujește împreună cu Episcopii și cu Preoții Slujbele 
Dumnezeiești ale Bisericii. Și Preoția Bisericii este 
tripartită dintru început, după voia lui Dumnezeu, 
adică formată din Diaconi, Preoți și Episcopi, și ea nu 
poate fi modificată de nimeni. Pentru că, în Biserica 
lui Dumnezeu, cele ale lui Dumnezeu se păstrează 
neschimbate peste timp, fiind privite și slujite cu 
evlavie și cu conștiința că suntem nevrednici de sta- 
tutul nostru de Slujitori ai lui Dumnezeu. Pentru că 
Preoția Lui e mult prea mare pentru fiecare dintre 
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noi. Și Dumnezeu, Care este adevăratul Preot, 
adevăratul Sfințitor, adevăratul Liturghisitor al Celor 
Sfinte, e Cel care slujește toate prin intermediul nos- 
tru și împreună cu noi. Căci nimeni nu ar putea fi 
vrednic să se apropie de Dumnezeu și să Îi slujească 
Lui, dacă El Însuși nu ne-ar întări spre această slujire.  

Ca Diacon, și apoi ca Preot, a trebuit să slujesc 
și în momente bune, dar și în momente incon- 
fortante pentru mine. Când ești bucuros, când ești 
împlinit, când ești în pace, te bucuri să slujești, ești 
în largul tău, lucrurile vin de la sine. Dar sunt dese 
situațiile când ești ispitit, când ești asaltat de griji, de 
diverse nevoi, și atunci te lupți interior pentru o anu- 
mită...liniște, liniște a slujirii, pentru simțirea harului 
Său, pentru bucuria ta. Și atunci îți dai seama că El, 
Dumnezeul Căruia tu Îi slujești, de fapt, face cea mai 
mare parte din slujirea ta. Pentru că El te întărește 
întru slujire, El te unifică interior, El te umple de bu- 
curii, simțiri, înțelegeri și vederi sfinte, că El le 
împlinește pe toate, pe toate cele pe care tu le începi, 
le conduci și le termini dimpreună cu El.  

Și din aceste oscilații interioare, din aceste sui- 
șuri și coborâșuri ale mele, ale trăirii mele cu Dum- 
nezeu, mi-am dat seama că Dumnezeu înțelege foar- 
te bine neputința mea și oboseala mea. El nu îmi cere 
să mor, ci să fac tot ceea ce sunt în stare! Și pentru a 
mă dărui în slujirea față de El, El Însuși mă întărește 
și mă duce acolo unde trebuie.   

Pentru că Preoția, iubiții mei, nu este doar res- 
ponsabilitate, doar oboseală, doar fugă, doar o în- 
tâietate în Biserică, ci și o bucurie enormă, o îm- 
plinire enormă, o sfințire continuă! Preoția e viața de 
taină cu Dumnezeu! E intrarea sfântă la El și slujirea 
împreună cu El, pentru a înțelege lucruri unice, inex- 
primabil de frumoase și de sfinte.  
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Iar Preoția e o imensă îndrăzneală [παρρησίαν] 
înaintea lui Dumnezeu, dar una voită și acceptată de 
El. Pentru că El a dorit și dorește pentru Biserica Lui 
Slujitori ai Săi care să cunoască cum trebuie să slu- 
jească, cum trebuie să predice, cum trebuie să sfă- 
tuiască pe oameni.  

Însă noi, robii tipicului, robii slavei deșarte, 
robii aparențelor, credem că a sluji lui Dumnezeu 
înseamnă a le face pe toate ca la carte, dar a nu simți 
nimic, a nu trăi nimic dumnezeiește în timpul slujirii 
bisericești. Noi credem că a predica înseamnă a 
impresiona publicul, când a predica înseamnă a 
explica dumnezeiește, din experiență proprie, viața 
creștinilor. Noi credem că sfătuirea este o lecție pre- 
dată cu emfază, când sfătuirea e o vorbire prie- 
tenească, sinceră, smerită cu alții, așa cum ne vorbim 
nouă înșine. Căci dacă am sluji, am predica și am 
sfătui așa cum trebuie, atunci ne-am uita la ce sim- 
țim când slujim, la ce avem de dăruit altora din ce 
avem, la folosul real al oamenilor.  

Nu îmi place să fiu pedant cu oamenii care n-au 
habar despre teologie în mod aprofundat și despre 
viața mistică. Pentru ei simplific lucrurile și le ofer la 
nivelul lor. Căci mă simt bine numai atunci când nu 
întunec bucuria cu vorbe, ci îmi păstrez liniștea 
oriunde aș fi. Eu cred că oamenii care vin și se spo- 
vedesc, primesc harul Lui, care îi învață să se spo- 
vedească. Și cei care se împărtășesc cu Domnul sunt 
învățați de către El ce să facă, ce să simtă, cum să 
acționeze într-o situație sau alta. Oamenii care vin la 
Dumnezeiasca Liturghie nu pleacă la fel, chiar dacă 
nu știu să exprime acest lucru în cuvinte. Iar cei care 
dau milostenie, care fac lucruri bune, care țin la 
familia lor, la tradițiile noastre sfinte, la țara noastră, 
la strămoșii lor, sunt învățați de Dumnezeu ce să facă 
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în mod continuu. Pentru că Dumnezeu înmulțește 
binele, înmulțește binecuvântarea, înmulțește cu- 
noașterea și bucuria, acolo unde există deschidere 
către El și către oameni.   

Iar sensul deschiderii interioare e sensul slujirii 
sfinte. Pentru că noi Îi slujim lui Dumnezeu ca Celui 
care e începutul, cuprinsul și împlinirea a tot binele. 
Noi Îi slujim Lui cu iubirea cu care El ne slujește 
nouă. Sau ne ajută pe noi ca să Îi slujim Lui. Și fiind 
în slujirea Lui, noi ne deschidem tot mai mult către 
El și către oameni, către întreaga creație, pentru că 
nu mai avem nimic de ascuns. Iubirea nu e ascun- 
dere, ci dăruire! Și când te dărui, atunci faci bine și 
vrei binele pentru întreaga creație.  

Am urmărit cu consternare incendiile imense 
din Amazonia277 din aceste ultime zile278. Orice in- 
cendiu de proporții, orice poluare necugetată a 
naturii, orice schimonosire interioară a oamenilor 
mă doare. Și cred că trebuie să ne doară pe toți! 
Pentru că slujirea lui Dumnezeu implică și slujirea 
oamenilor, cât și păstrarea întregii creații în curăția 
ei dată de Dumnezeu. Pământul, apa, aerul, mân- 
carea, toate comorile spirituale și materiale de pe 
fața pământului sunt ale noastre, ale tuturor. Sunt 
darurile Lui pentru noi toți. De aceea, poluarea lor 
înseamnă îmbolnăvirea noastră. Orice stricăm, orice 
pângărim, orice distrugem cu nesăbuința noastră are 
repercusiuni în viața noastră. Căci tot binele lumii 
coboară de la Dumnezeu și se extinde din Biserica lui 

 
277 Idem:  
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pădurea_Amazoniană.  
278 Idem: https://www.digi24.ro/stiri/sci-tech/natura-

si-mediu/incendii-fara-precedent-in-padurea-amazoniana-
emanuel-macron-casa-noastra-a-luat-foc-trebuie-sa-
discutam-urgent-la-g7-1177097.  
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Dumnezeu, prin noi, creștinii Lui. Pentru că noi toți 
suntem responsabili cu slujirea lumii, a întregii lumi.  

Preoția Bisericii învață tot poporul credincios să 
slujească. Învață că slujirea e dăruire și bucurie, e 
sfințire a oamenilor și a întregii creații. Și oamenii 
care cred în Dumnezeu și se sfințesc împreună cu El, 
aceștia dăruie iubirea Lui tuturor.  

De aceea, iubiții mei, îndemnul meu în această 
sfântă zi e spre asumarea tuturor și spre slujirea tutu- 
ror oamenilor! Și cum să îi asumăm pe toți oamenii 
în viața noastră? Prin aceea de a ne ruga pentru ei și 
de a ne păsa de ei, de toți la un loc și de fiecare în 
parte. Și le slujim tuturor, dacă muncim pentru bi- 
nele tuturor. Și muncim pentru binele tuturor, dacă 
ne facem pe noi înșine jertfe vii aduse lui Dumnezeu. 
Căci pe măsură ce ne sfințim viața noastră, pe atât îi 
ajutăm și pe alții să se curățească, să se lumineze și 
să se sfințească.  

La mulți ani tuturor și multă pace și bucurie! 
Amin.  
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Predică la Nașterea Maicii Domnului 
[2019] 

 
Iubiții mei279,  

 
 
credința în Dumnezeu, rugăciunea stăruitoare 

față de El și postirea cu lacrimi s-au împreunat în 
părinții Maicii Domnului, în Sfinții Ioachim [Ἰωα- 
κεὶμ] și Anna [Ἄννα], și toată această asceză virtuoa- 
să a primit un răspuns pe măsură de la Dumnezeu: 
vestea că vor naște pe Mariam [Μαριάμ]280, pe 
Născă- toarea de Dumnezeu. Căci ei erau sterpi și nu 
aveau copii, și au primit-o pe Preacurata Fecioară 
Maria în urma ascezei lor celei pline de credința în 
Dumne- zeu.  

Dar pentru a cere cu ardoare un copil de la 
Dumnezeu, Sfântul Ioachim a avut nevoie de o mare 
întristare. Și această întristare i-a fost provocată în 
mod public de către un anume Rubim [Ρουβὶμ], care 
i-a reproșat că nu poate să aducă primul daruri lui 
Dumnezeu, pentru că el nu a făcut sămânță în 
Israil281, adică nu a născut un copil. Și din cauza aces- 
tui reproș, Sfântul Ioachim „s-a întristat foarte”282 și 

 
279 Începută la 13. 27, în zi de miercuri, pe 4 septembrie 

2019. Zi cu soare, 25 de grade, vânt de 19 km/ h.  
280 Cf.  
https://www.synaxarion.gr/gr/sid/591/sxsaintinfo.asp

x.  
281 Evangelia Apocrypha, adhibitis plurimis codicibus 

graecis et latinis maximam partem nunc primum consultis 
atque ineditorum copia insignibus, collegit atque recensuit 
Constantinus de Tischendorf, editio altera, ab ipso Tischen- 
dorfio recognita et locupletata, Ed. Hermann Mendelssohn, 
Lipsiae, MDCCCLXXVI [1876], p. 3.  

282 Ibidem.  
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a căutat să vadă dacă Drepții lui Israil au avut cu toții 
copii. Și și-a dat seama că au avut cu toții copii, dar 
că Sfântului Avraam Dumnezeu i l-a dat pe Sfântul 
Isaac la bătrânețe283.   

De aceea, în întristarea lui cea mare, Sfântul 
Ioachim nu s-a mai întors acasă, la Sfânta Anna, ci s-
a dus în pustie și a locuit într-un cort și a postit 40 
de zile și 40 de nopți. Pentru că și-a făgăduit să nu 
mai mănânce și să nu mai bea, iar rugăciunea să îi fie 
lui mâncare și băutură, până ce Domnul Dumnezeu 
îl va cerceta pe el284.   

La rândul ei, Sfânta Anna își plângea acasă 
sterpiciunea ei285 și s-a rugat lui Dumnezeu să o 
binecuvânte și să audă rugăciunea ei, așa precum El 
a binecuvântat pântecele Sarrei și Sarra l-a născut pe 
Isaac286. Și cu toate că erau departe unul de altul, 
amândoi soții cereau același lucru: un copil de la 
Dumnezeu.  

Și Îngerul Domnului a venit la Sfânta Anna și i-
a adus vestea cea mare: că Domnul a auzit rugă- 
ciunea ei și ea va naște și despre sămânța ei se va auzi 
în toată lumea287. După care doi Îngeri i-au vestit că 
se apropie de casă soțul ei, Sfântul Ioachim288. Pentru 
că un Înger al Domnului îi vestise și lui Ioachim că i-
a auzit Domnul rugăciunea lui și că Anna, femeia lui, 
va lua în pântece, și de aceea a venit cu turma 
acasă289. Și Sfânta Anna, bucuroasă, l-a așteptat la 
poartă și, când l-a văzut, a alergat spre el și l-a îmbră- 

 
283 Idem, p. 3-4.  
284 Idem, p. 4.  
285 Ibidem.  
286 Idem, p. 6.  
287 Idem, p. 8.  
288 Idem, p. 9.  
289 Idem, p. 9-10.  
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țișat și i-a spus: „Acum am cunoscut că Domnul 
Dumnezeu m-a binecuvântat pe mine foarte. Căci, 
iată, cea stearpă nu mai [este] stearpă și cea fără copii 
va lua în pântece!”290.  

Și ei se bucurau dumnezeiește, pentru că cre- 
deau în Dumnezeu, în Cel care le făgăduise copil la 
bătrânețe! Credeau că vor naște un copil, deși nu se 
împreunaseră trupește unul cu altul și copilul nu se 
concepuse în pântecele mamei. Căci Maica lui Dum- 
nezeu s-a născut pe cale firească, din împreunarea 
trupească a părinților ei, dar atunci când a voit Dum- 
nezeu.  

Iar mai înainte să o conceapă pe Născătoarea de 
Dumnezeu, Sfântul Ioachim I-a adus daruri lui Dum- 
nezeu. Căci el I-a mulțumit lui Dumnezeu, pentru că 
a crezut în făgăduința Lui. Și când s-au împlinit zilele 
ca ea să nască, Sfânta Anna a născut o fetiță și au 
numit-o pe ea Mariam291. Care înseamnă „Cea iubită 
de Dumnezeu”292.  

Și cine a născut-o pe Cea iubită de Dumnezeu? 
A născut-o Anna, care înseamnă „Cea frumoasă”293. 
Pe când Ioachim înseamnă „Cel ridicat de Dum- 
nezeu”294. Pentru că numai Dumnezeu te face 
frumos și numai El te ridică din păcatele tale și te 
face un nume mare.  

Sfinții Ioachim și Anna nu au apelat la medicina 
umană, ci la Dumnezeu pentru nevoia lor. Pentru că 
El este Făcătorul vieții noastre. Dumnezeu ne-a zidit 

 
290 Idem, p. 10.  
291 Idem, p. 11-12.  
292 Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Maryam_(name).  
293 Cf.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Anna_(given_name).  
294 Cf.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Joachim_(given_name)  
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în pântece și ne zidește continuu și ne poartă de grijă 
în fiecare clipă a vieții noastre.  

Însă, chiar dacă apelăm la inseminarea in 
vitro295, din cauza unei neputințe fizice, și spermato- 
zoidul fecundează ovulul în laborator296 și nu în 
uterul mamei, tot Dumnezeu e Cel care creează su- 
fletul copilului nostru și tot El îl ajută pe prunc să se 
zămislească și să se dezvolte în pântecele mamei. 
Pentru că inseminarea in vitro nu externalizează 
decât momentul conceperii copilului, dar nu și dez- 
voltarea lui în pântece și nașterea lui. Iar Dum- 
nezeu e întotdeauna prezent și lucrător în viața 
noastră, creându-l pe om cu suflet și trup. Căci din 
momentul zămislirii pruncului, din momentul întâl- 
nirii minunate dintre cele două celule sexuale ale 
părinților lui, copilul e copil, copilul are suflet și 
orice atentat la viața lui e o crimă.  

De aceea, ziua de 8 septembrie, ziua nașterii 
Născătoarei de Dumnezeu, e o zi de bucurie pentru 
toate mamele credincioase. Pentru că o mamă cre- 
dincioasă își consideră pruncul drept darul lui Dum- 
nezeu în viața ei. Și așa și este: copilul e darul lui 
Dumnezeu în viața părinților săi! Și dacă el e un dar 
și nu o proprietate, atunci și noi trebuie să ne dăruim 
pruncii lui Dumnezeu. Să îi dăruim Lui încă mai 
înainte de a se naște, pentru ca ei să fie daruri bu- 
curoase în viața noastră. Căci Dumnezeu știe cel mai 
bine viitorul copiilor noștri, pentru că îl știe din veci 
și pentru veci.  

Astăzi, soția mea, Doamna Preoteasă Gianina 
Maria-Cristina împlinește 42 de ani și, după cum 
știți, eu sunt foarte bucuros și împlinit cu tot ceea ce 

 
295 A se vedea:  
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fertilizare_in_vitro.  
296 Ibidem.  
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face ea. Munca ei, dăruirea ei, evlavia ei, competența 
ei în munca de cercetare sunt o școală continuă pen- 
tru mine. Și mă bucur să învăț continuu de la soția 
mea, după cum mă bucur să învăț continuu de la toți 
oamenii lui Dumnezeu, care Îi slujesc Lui cu evlavie.  

Îi spun la mulți ani cu multă dragoste și îi 
doresc multe realizări editoriale, pe care să le ducă la 
bun sfârșit în pace, cu sănătate și cu bucurie sfântă! 
Totodată spun la mulți ani tuturor celor care astăzi 
își sărbătoresc ziua patronimică, pentru că Maica lui 
Dumnezeu este Stăpâna și Ocrotitoarea noastră, a 
tuturor! Și oricând vrem să învățăm cum să trăim pe 
acest pământ, trebuie să o rugăm pe Maica lui Dum- 
nezeu să ne învețe. Pentru că ea ne învață cu ade- 
vărat cum să fim bărbați și femei ale lui Dumnezeu, 
care să trăim cu smerenie și cu cuviință  înaintea Lui. 
Amin!  
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Predică la Înălțarea Cinstitei și De-Viață-
Făcătoarei Cruci [2019] 

 
 
 

Iubiții mei297,  
 

 
 
Domnul ne-a vorbit despre Cruce mai înainte 

ca să urce pe Cruce. Pentru că interiorizarea Crucii 
este drumul nostru spre Cruce. Căci „oricine nu își 
poartă crucea sa [ὅστις οὐ βαστάζει τὸν σταυρὸν 
αὐτοῦ] și [nu] vine după Mine [καὶ ἔρχεται ὀπίσω 
Μου], nu poate a fi ucenicul Meu” [Lc. 14, 27, BYZ]. 
Iar crucea pe care trebuie să o purtăm înseamnă 
lupta noastră interioară cu patimile, cu bolile, cu 
necazurile, cu neajunsurile, cu ispitele de tot felul, 
pentru a trăi creștinește. Și atâta timp cât rezistăm în 
viața creștină, cât trăim creștinește, noi trăim ca 
niște crucificați, ca niște oameni răstigniți interior, 
pentru că vrem să se facă voia lui Dumnezeu în noi 
și nu voia noastră.  

Pentru că nu e de ajuns să suferi, ci trebuie să 
suferi pentru Domnul, urmându-I Lui. Nu e de ajuns 
să ai boli, să ai necazuri, să ai ispite, dacă nu le 
trăiești cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu. Căci tre- 
buie să ne asumăm condiția de creștin tocmai pentru 
ca să Îi urmăm Domnului. Fără urmarea Lui, fără 
faptul de a fi ucenicii Lui în acest secol, suferința nu 
are valoare mântuitoare. Dar orice suferință pentru 
Domnul, ca ucenici ai Lui, e una care sporește în noi 

 
297 Începută la 14. 06, în zi de luni, pe 9 septembrie 

2019. Soare, 27 de grade, vânt de 18 km/ h.  
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viața Lui. Pentru că suntem ucenicii Lui, tocmai pen- 
tru că viața Lui e în noi, adică slava Sa.  

Sfântul Cuvios Callistos Angelicudis [Κάλλισ- 
τος Ἀγγελικούδης], vorbindu-ne despre cel care se 
luptă mereu cu noi, ne spune: „diavolul este o fiară 
cu multe chipuri, fără milă și întunecat, având multă 
furie împotriva noastră”298. Căci el „știe exact...din ce 
slavă a căzut”299 și, în același timp, „știe...la ce slavă 
și har urcă cei ce Îl iubesc pe Iisus și cei care sunt 
atașați de sfințenie și de cuvioasele porunci ale Dom- 
nului”300. Pentru că asumarea crucii personale sau a 
drumului curățirii de patimi înseamnă urcarea con- 
tinuă în slava lui Dumnezeu. Căci, prin slava lui 
Dumnezeu, „dăruită credincioșilor de la Tatăl prin 
Fiul în[tru] Duhul Sfânt, devenim temple și case ale 
lui Dumnezeu”301. Pentru că Dumnezeul nostru trei- 
mic, prin slava Lui, „locuiește în noi și umblă”302 îm- 
preună cu noi.    

Sfântul Apostol Pavlos, vorbind despre interio- 
rizarea Crucii Domnului, mărturisea: „în Crucea 
Domnului nostru Iisus Hristos...lumea a fost răstig- 
nită mie, și eu lumii” [Gal. 6, 14, BYZ]. Pentru că 
asumarea crucii personale înseamnă răstignirea 
zilnică a tuturor patimilor mele, nelucrarea lor, neac- 
tivarea lor, prin care eu sunt răstignit interior 

 
298 Sfântul Calist Angelicoudes, Trei tratate isihaste, 

trad. din lb. gr. veche și note de Laura Enache, cu studiu 
introd. de ÎPS Simeon Koutsas, Mitropolit de Nea Smyrni, 
tradus în lb. rom. de Conf. Univ. Dr. Carmen-Maria Bolocan, 
ed. îngrij. și bibliografie de Pr. Dragoș Bahrim, în col. Viața 
în Hristos. Pagini de Filocalie, vol. 2, Ed. Doxologia, Iași, 2012, 
p. 172.  

299 Ibidem.  
300 Ibidem.  
301 Idem, p. 149.  
302 Ibidem.  
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înaintea lumii și în mijlocul ei. Sunt unul care mă 
lupt cu patimile lumii în mine ca să le birui, pentru 
că eu vreau să scot din mine tot ce e lumesc, tot ce e 
păcătos, pentru ca slava Lui să împărățească întru 
mine.  

Și cum am ajuns să mă lupt în mine însumi cu 
patimile mele, care sunt bolile mele și ale întregii 
lumi? Pentru că Domnul m-a luminat că patimile 
sunt moartea din mine însumi. Și când am înțeles – 
lucru pe care trebuie să îl înțelegem cu toții – că 
patimile sunt moartea noastră, a tuturor, atunci a 
început în mine o luptă pe viață și pe moarte cu toate 
patimile din mine, pentru ca să mă eliberez de tirania 
lor. Și lupta cu ele înseamnă a trăi și a proceda 
creștinește, ca un ucenic al Domnului Iisus Hristos. 
Pentru că ucenicii Lui Îi urmează Lui întru toate, 
luptându-se în ei înșiși cu tot păcatul și cu toată min- 
ciuna.  

În Mt. 17, 22, Domnul ne anunță că El va fi dat 
întru mâinile oamenilor [BYZ]. Și mâinile oamenilor 
nu Îl vor îmbrățișa, ci Îl vor omorî pe El [Mt. 17, 23, 
BYZ]. Asta înseamnă că orice vom pătimi din cauza 
oamenilor, orice durere și boală vom trăi datorită lor, 
e o asumare a crucii noastre. Și această trăire a crucii, 
prin puterea lui Dumnezeu, înseamnă o eliberare 
continuă a noastră de patimi. Căci, după moartea cu 
El, urmează învierea noastră împreună cu El.   

Însă cei care nu iubesc Crucea, vor ca noi să nu 
ne bucurăm duhovnicește, mântuitor, întru Crucea 
Domnului. Ei ne cer, ca și Domnului: „coboară-Te de 
pe Cruce [κατάβηθι ἀπὸ τοῦ Σταυροῦ]!” [Mt. 27, 40, 
BYZ]. Dar dacă abandonăm lupta cu patimile din noi 
înșine, nu câștigăm viața cu El, ci moartea cea veș- 
nică. Pentru că viața veșnică cu Domnul e viața întru 
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slava Lui, slavă a Lui care coboară în noi pe măsura 
luptei cu patimile din noi înșine.  

– E grea lupta cu noi înșine?  
– E pe măsura împătimirii noastre! Uneori pu- 

tem trăi intens simțirea interioară că suntem părăsiți 
de către Dumnezeu, că nu suntem ajutați de către El, 
că El ne stă împotrivă. Și asta datorită mândriei, a 
încrederii în noi înșine, a păcătuirii noastre con- 
stante. Ne putem simți fără rost, fără sens, fără bu- 
curie, pentru că demonii ne aduc multă tristețe, 
multă deznădejde, dorind ca noi să părăsim viața cu 
Dumnezeu. Pe când, atunci când coborâm în po- 
căință și în smerenie, și vine la noi slava lui Dum- 
nezeu din belșug, ni se par toate lucrurile ușoare, 
pentru că le facem pe toate cu ajutorul și cu lu- 
minarea lui Dumnezeu. De aceea, crucea personală e 
grea sau ușoară în funcție de ceea ce trăim zi de zi, 
de ceea ce facem zilnic. Pentru că păcatul ne-o în- 
greună, pe când virtutea ne-o ușurează continuu.  

Iar când Domnul ne-a spus: „jugul Meu [este] 
bun, iar povara Mea este ușoară” [Mt. 11, 30, BYZ], s-
a referit la împlinirea poruncilor Lui atunci când 
suntem plini de har, când suntem plini de slava Lui. 
Căci jugul vieții cu El e bun, e un jug bun, care ne 
umple de bunătate, iar povara poruncilor Lui e ușoa- 
ră, când noi suntem plini de slava Lui și trăim și 
umblăm cu Dumnezeu. Dar oricât har am primi de 
la Dumnezeu, viața cu El e tot un jug și e tot o povară, 
dar un jug și o povară care ne disciplinează. Și nu 
putem minimaliza asceza creștină, pentru că ea e cea 
care ne disciplinează pe noi zi de zi.  

– Și de ce asceza trebuie să ne disciplineze zil- 
nic?   

– Pentru că noi, prin Botez, am murit și am 
înviat dumnezeiește întru Hristos. Am trăit Moartea 
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Lui și Învierea Lui în noi înșine. Și prin acestea am 
murit pentru păcat și am înviat pentru Domnul. Iar 
asceza Bisericii e tocmai această rămânere continuă 
în viață, în viața cu Dumnezeu, în viața cea duhovni- 
cească, cea nouă, de după Botez. Pentru că viața cea 
duhovnicească este o trăire în slava lui Dumnezeu, 
care nu are nimic relaxat, nimic lumesc în ea.  

Iar astăzi prăznuim înălțarea istorică a Crucii 
Domnului, după ce ea a fost descoperită și scoasă din 
pământ.  

Pentru că oamenii păcătoși au dorit ca ea să fie 
uitată, să nu mai fie găsită de nimeni. Dar când 
Sfânta Împărăteasa Helena303 a descoperit-o în anul 
326304, când a scos-o din pământ, iar Sfântul Patriarh 
Macarios I al Ierusalimului305 a înălțat-o spre bucuria 
tuturor, atunci ne-a învățat pe toți să dorim viața cu 
Dumnezeu, pentru ca să ne înălțăm cu toții în Îm- 
părăția Sa.  

Slujba zilei numește Dumnezeiasca Cruce a 
Domnului „Pomul vieții [Ξύλον ζωῆς]”, pe care s-a 
pironit „Viața tuturor [ἡ Ζωὴ τῶν ἁπάντων]”306. Pen- 
tru că asumarea crucii e o asumare a vieții celei du- 
hovnicești. Pentru că asceza noastră nu e spre moar- 
te, ci spre viață, spre viața veșnică!  

De aceea, în orice zi ar cădea acest praznic de 
astăzi, el este o zi de post. Pentru că postul e spre 
viață, nu spre moarte! Lupta cu păcatul e spre viață, 
nu spre moarte! Viața cu Dumnezeu e adevărata via- 

 
303 A se vedea:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Helena_(empress).  
304 Cf.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Feast_of_the_Cross.  
305 A se vedea:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Macarius_of_Jerusalem  
306 Cf. http://glt.goarch.org/texts/Sep/Sep14.html.  
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ță a omului, pe când viața păcătoasă e viața care îl 
degradează pe om, îl strică interior, îl omoară.  

Și pentru ca să luptăm cu moartea din noi 
înșine, cu păcatul, trebuie să primim mereu iertarea 
lui Dumnezeu și să ne împărtășim cu El, cu Viața 
noastră. Căci numai spovediți și împărtășiți, numai 
fiind cu Domnul, noi trăim cu adevărat, trăim du- 
hovnicește, trăim viața Împărăției lui Dumnezeu. Și 
viața cu Dumnezeu e viața cea veșnică, cea care n-
are sfârșit.  

Așadar, iubiții mei, postul de astăzi e postul 
credinței, e postul prin care vrem să trăim creș- 
tinește, să trăim veșnic cu Dumnezeu! Căci asceza e 
cea care ne înalță la Dumnezeu, coborând în noi 
slava Lui. Și dacă suntem plini de slava Lui, atunci 
Dumnezeu e cu noi și în noi, Tatăl, Fiul și Sfântul 
Duh Dumnezeu, acum și pentru toți vecii. Amin!  
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Predică la Duminica posterioară Înălțării 
Sfintei Cruci [2019] 

 
 

Iubiții mei307,  
 

 
 
Hristos Dumnezeu „viețuiește mereu în inimile 

oamenilor fideli Lui, [în inimile oamenilor credin- 
cioși Lui], fiind pentru aceștia singurul Izvor al 
luminii, puterii, păcii și mângâierii duhovnicești”308. 
Pentru că cei credincioși Lui își răstignesc continuu 
patimile din ei înșiși, ca unii care Îi urmează Lui întru 
toate, fiind transfigurați din interior de El Însuși.  

Și când împărțim în mod neîmpărțit pe Mielul 
lui Dumnezeu Cel euharistic309, pe Domnul și Dum- 
nezeul nostru Iisus Hristos, pentru ca să ne hrănim 
cu El spre viața veșnică împreună cu El, Îl punem în 
formă de Cruce pe Sfântul Disc. Pentru ca să po- 
menim prin aceasta Moartea Lui pe Cruce pentru 
noi. Dar El, în Sfânta Euharistie, e Hristos Cel 
răstignit și înviat, Cel cu trupul transfigurat și plin de 

 
307 Începută la 14. 39, în zi de marți, pe 10 septembrie 

2019. Soare, 27 de grade, vânt de 19 km/ h.  
308 Sfântul Ioan din Kronstadt, Predici și cuvântări la 

praznicele Maicii Domnului, trad. din lb. rusă de Denis Chi- 
riac, Ed. Doxologia, Iași, 2019, p. 82.  

309 Sfântul Ghermanos al Constantinopolului, Relatare 
și viziune mistică despre Biserică și Liturghie, în Diac. Ioan I. 
Ică jr., De la Dionisie Areopagitul la Simeon al Tesalonicului 
– integrala comentariilor liturgice bizantine. Studii și texte, 
Ed. Deisis, Sibiu, 2011, p. 485: „deși se împarte [Mielul euha- 
ristic], [El] rămâne neîmpărțit și netăiat, în fiecare parte din 
cele tăiate fiind cunoscut și găsindu-Se întreg El Însuși”, 
Iisus Hristos, Domnul nostru.   
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slava dumnezeirii Sale. E Hristos Cel înălțat de-a 
dreapta Tatălui, Cel deoființă cu Tatăl și cu Duhul 
Sfânt. De aceea, împărtășindu-ne cu El, Cel euha- 
ristic, noi Îl avem pe El viețuind în noi și izvorând în 
noi tot binele cel duhovnicesc. Căci „Dumnezeu, 
printr-o singură lucrare, lucrează toate”310 în creația 
Sa și în noi înșine. Și lucrarea Sa este „dumnezeiască 
și necreată”311 și „ființială”312. Și e ființială sau firească 
pentru că izvorăște din ființa sau firea Dumnezeului 
nostru treimic. Iar lucrarea Lui este slava Sa cea 
veșnică313, care izvorăște veșnic din ființa lui Dumne- 
zeu. Și slava Lui este cea care ne îndumnezeiește pe 
noi314. 

Pentru că, prin slava Lui, Dumnezeu ne face 
părtași ai dumnezeirii Sale315. Și ne face părtași ai Săi, 
pentru că slava Lui e necreată și dumnezeiască. De 
aceea, prezența Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, 
a Dumnezeului nostru treimic în noi prin slava Lui, 
e necreată și dumnezeiască, și pentru aceasta ne 
îndumnezeiește pe noi. Pe când prezența demonilor 
e una creată și parazitară în noi – căci ei se lipesc cu 
răutate de noi și ne învață cele rele –, și ea sporește 
în noi răutatea și păcatul. Pentru că Dumnezeu ne 
învață tot binele și ne umple de toată virtutea, cu- 
rățindu-ne, luminându-ne și îndumnezeindu-ne pe 
noi, pe când demonii ne urâțesc interior și ne sata- 
nizează, făcându-ne asociali.  

 
310 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Membru al Aca- 

demiei Române, Viața și învățătura Sfântului Grigorie 
Palama. Cu patru tratate traduse, ed. a II-a, cu o prefață 
revăzută de autor, Ed. Scripta, București, 1993, p. 218.  

311 Idem, p. 219.  
312 Idem, p. 220.  
313 Ibidem.  
314 Idem, p. 221.  
315 Idem, p. 223.  
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De aceea, viața cu demonii este o robie spiri- 
tuală continuă, e o cădere din demnitatea omului, pe 
când viața cu Dumnezeu e o viață duhovnicească, 
plină de bucurie și de sfințenie, pentru că e adevărata 
viață umană. Căci adevărata viață a omului e viața 
religioasă, e viața lui cu Dumnezeu.  

Pentru că „Dumnezeu este începutul, mijlocul 
și sfârșitul oricărui bine”316 și „tot binele e dăruit de 
Dumnezeu”317. Dar pentru a face binele, trebuie să îl 
facem cu Dumnezeu și după cum vrea Dumnezeu. 
Iar binele făcut cu Dumnezeu este duhovnicesc și ne 
face duhovnicești. Pentru că „Domnul e ascuns în 
poruncile Sale, și cei ce-L caută pe El, Îl găsesc pe 
măsura împlinirii lor”318, pe măsura împlinirii porun- 
cilor Sale. În fiecare poruncă a Lui și în toate ale Sale 
la un loc, noi Îl găsim pe Hristos Dumnezeu și ne 
umplem de slava Lui. De aceea, împlinirea po- 
runcilor Sale e totuna cu lepădarea de sine, cu luarea 
Crucii Lui și cu urmarea Sa [Mc. 8, 34].  

Pentru că noi „suntem datori să-I slujim până la 
moarte”319 lui Hristos Dumnezeu, Celui care a murit 
pentru noi320 și ne-a răscumpărat pe noi din mâinile 
demonilor. Căci, la Botezul nostru, noi am primit 

 
316 Sfântul Cuvios Marcos Ascetul, Despre legea du- 

hovnicească, în 200 de capitole, în Filocalia românească, vol. 
I, ed. a II-a, trad. din lb. gr. de Pr. Stavr. Dr. Dumitru 
Stăniloae, Profesor la Academia Teologică „Andreiană”, Ed. 
Institutului de Arte Grafice „Dacia Traiană” S. A., Sibiu, 1947, 
p. 230.  

317 Ibidem.  
318 Idem, p. 247.  
319 Sfântul Cuvios Marcos Ascetul, Despre cei ce-și 

închipuie că se îndreaptă din fapte, în 226 de capitole,  în 
Filocalia românească, vol. I, ed. cit., p. 250.  

320 Ibidem.  
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harul lui Dumnezeu în chip tainic în noi înșine321. Și 
harul Său sau slava Sa cea dumnezeiască ne ajută în 
chip tainic322, din interior, ca să facem voia lui Dum- 
nezeu. Însă „atârnă de noi, [ține de noi], să facem sau 
să nu facem binele pentru care avem putere”323 prin 
Botez. Pentru care avem putere de la Dumnezeu, 
începând cu Botezul nostru. Iar puterea de la El este 
slava Lui primită la Botez.  

De aceea, Sfântul Marcos Ascetul ne încre- 
dințează de faptul că Dumnezeu ne-a dăruit desă- 
vârșirea în chip tainic la Botez324. Și desăvârșirea 
primită de noi la Botez este „harul [cel] desăvârșit al 
Duhului”325 sau slava lui Dumnezeu. Iar slava lui 
Dumnezeu primită de noi la Dumnezeiescul Botez, 
„ni se descoperă și ni se arată [în noi] potrivit cu 
lucrarea poruncilor [lui Dumnezeu], sporindu-ne 
credința”326 pe fiecare zi. Pentru că viața creștină e o 
viață dinamică, mereu lucrătoare, mereu ascetică și 
în care ne împlinim în mod continuu duhovnicește.  

Însă Răstignirea Domnului este numită drept 
Înălțarea Lui pe Cruce. Și Înălțarea Lui pe Cruce 
înseamnă și înălțarea noastră întru slava lui Dum- 
nezeu. Pentru că El, fiind răstignit, a înălțat îm- 
preună cu El toată firea cea căzută a lui Adam327, 
adică întreaga umanitate. Dar a înălțat umanitatea 

 
321 Idem, p. 254.  
322 Ibidem.  
323 Ibidem.  
324 Sfântul Cuvios Marcos Ascetul, Răspuns acelora 

care se îndoiesc despre Dumnezeiescul Botez, în Filocalia 
românească, vol. I, ed. cit., p. 308.  

325 Idem, p. 309.  
326 Ibidem.  
327 Cf. http://glt.goarch.org/texts/Sep/Sep14.html:  
„Ὑψουμένου Σου Δέσποτα, ἐν Σταυρῷ συνανύψωσας, 

τοῦ Ἀδὰμ τὴν ἔκπτωτον, φύσιν ἅπασαν”.   
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noastră în umanitatea Sa, în sensul că ne-a asumat 
pe toți oamenii în umanitatea Sa. Și tocmai de aceea, 
pentru că El ne-a asumat în umanitatea Lui pe care a 
îndumnezeit-o, fiecare dintre noi am primit la Botez 
slava Lui, pentru ca și noi să ne îndumnezeim, întă- 
riți fiind de El. Și dacă vrem să ne înălțăm spre 
Dumnezeu, trebuie să devenim noi înșine o cruce 
vie, să ne facem oameni răstigniți interior, în care să 
trăiască Dumnezeu prin slava Lui. Căci El ne-a răs- 
cumpărat din robia demonilor la Botez și ne-a făcut 
ai Lui, tocmai pentru ca să locuiască în noi.  

Dumnezeiasca Cruce a Domnului este numită 
în praznicul de acum „de-viață-purtătoare [ὁ ζωη- 
φόρος]”328. Și de ce e numită așa? Pentru că e purtă- 
toare a slavei lui Dumnezeu, așa după cum și Sfintele 
Moaște sunt purtătoare ale slavei lui Dumnezeu. 
Sfânta Cruce a fost sfințită de sângele Domnului și 
umplută de slava Lui, după cum Sfintele Moaște sunt 
locașuri ale Stăpânului, locașuri sfinte și duhovni- 
cești, pentru că sunt pline de slava Lui. Iar cine e 
credincios și e plin de slava Lui, acela simte slava lui 
Dumnezeu în Sfânta Cruce, în Sfintele Moaște, în 
Sfânta Euharistie, în Sfintele Icoane, în Sfintele Vase 
de Slujbă, în toată slujirea și viața Bisericii. Pentru că 
Biserica e plină de slava lui Dumnezeu. Și cel al lui 
Dumnezeu este și el o biserică vie și înțelegătoare a 
lui Dumnezeu, pentru că este plin de slava Lui.  

Crucea Domnului este „ușa Paradisului [ἡ θύρα 
τοῦ Παραδείσου]”329. Pentru că ea ne-a deschis nouă 
Paradisul cel închis. Crucea Domnului este „întărirea 
credincioșilor [ὁ τῶν πιστῶν στηριγμός]”330. Pentru că 

 
328 Ibidem: „Χαίροις ὁ ζωηφόρος Σταυρός...”.  
329 Ibidem.  
330 Ibidem.  
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ea ne întărește, prin slava lui Dumnezeu, împo- triva 
ispitelor, a durerilor și a necazurilor de tot felul. 

Crucea Domnului este „arma cea nebiruită 
[ὅπλον ἀκαταμάχητον]”331 a ortodocșilor. Pentru că 
ne facem semnul Sfintei Cruci pe trup, ne închinăm, 
și simțim puterea lui Dumnezeu care ne apără pe 
noi. Și când simțim slava lui Dumnezeu țâșnind în 
noi din Crucea Domnului, înțelegem că nimic nu se 
poate face fără asceză, fără durere, fără curățirea de 
patimi. Pentru că asumarea crucii înseamnă tocmai 
curățirea noastră de patimi, ca să ne oferim Lui ca 
jertfă curată, plină de pace și de smerenie.  

Crucea Domnului este „arma păcii [ὅπλον 
εἰρήνης]”332. Pentru că ea face pace în noi înșine. Și 
dacă ne umplem de pacea lui Dumnezeu, atunci 
putem dărui tuturor pacea Lui. Căci pacea cea 
duhovnicească „este dăruită de sus, de Însuși Dom- 
nul Dumnezeu, și de aceea ea se numește pacea lui 
Dumnezeu”333.  

De aceea, iubiții mei, praznicul Înălțării Sfintei 
Cruci e un praznic profund identitar, pentru că toți 
suntem chemați să fim cruci vii ale lui Dumnezeu! 
Toți suntem chemați să ne înălțăm prin Crucea 
Domnului, adică să ne sfințim viața, să ne umplem 
de slava lui Dumnezeu, pentru ca să trăim dumne- 
zeiește. Pentru că Crucea Domnului revarsă în noi 
slava Preasfintei Treimi, a Dumnezeului nostru trei- 
mic, pe măsura curățirii noastre de patimi. Și pe cât 
ne dăruim lui Dumnezeu jertfă vie, pe atât El ne 
curățește pe noi și ne umple de slava Lui.  

 
331 Ibidem.  
332 Ibidem.  
333 Arhim. Lazarus Moore, Sfântul Serafim de Sarov. O 

biografie spirituală, trad. de Paul Bălan, Ed. Agapis, Bucu- 
rești, 2002, p. 161.  
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Se face tot mai toamnă, frunzele cad odată cu 
răcoarea care se instalează tot mai mult, dar roadele 
pământului ne arată că legumele, viile, arbuștii, 
pomii n-au stat degeaba. Strângem roadele pămân- 
tului și ele ne smeresc. Pentru că strugurii, nucile, 
perele, merele, gutuile sunt roade pline de viață...și 
așa ar trebui să fim și noi. Pentru că și noi ar trebui 
să arătăm roadele citirii, ale rugăciunii, ale tradu- 
cerii, ale muncii, ale iubirii, ale milosteniei, ale sluji- 
rii noastre.  

Unde sunt roadele noastre, roadele noastre cele 
duhovnicești? Cu ce împodobim noi Biserica lui 
Dumnezeu, dacă suntem fără roade sfinte? Ce am 
făcut noi cu timpul nostru, cu viața noastră, cu 
puterea noastră de muncă? Când putem recupera 
timpul pierdut și cum?...  

Însă ne place să vedem stivele culesului în ma- 
gazine, pe tarabe, la vânzare. Ne place să cumpărăm 
ceea ce produce pământul, dar producția noastră 
duhovnicească și intelectuală e puțină. Și e puțină nu 
pentru că nu putem, ci pentru că nu vrem. Și nu 
vrem, pentru că ne place să credem în prezenteism. 
În viața acum și aici, fără consecințe veșnice.  

Numai că viața noastră are consecințe veșnice! 
Și noi nu suntem lăsați de Dumnezeu să trăim ca 
niște muște care nu știu trecutul lumii, care sunt 
lipsite de conștiința timpului, ci, dimpotrivă, noi 
trăim tocmai pentru ca să ne asumăm întreaga 
lucrare a lui Dumnezeu cu lumea Sa. Și pentru a o 
cunoaște, trebuie să citești mult și zilnic. Iar scrisul, 
tradusul și cititul fac parte din nevoința noastră orto- 
doxă, din asceza care ne mântuie pe noi.  

Așadar, dacă dorim să ne umplem de lumina 
Lui, ca să fim lumini și pentru alții, trebuie să dăruim 
din munca noastră! Din munca noastră zilnică. Din 
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asceza mântuirii noastre. Iar dacă mărul ne dă mere 
și noi putem să dăruim cărți și rugăciune și milos- 
tenie spre folosul oamenilor. Dacă prunul ne dă 
prune și noi putem dărui sfaturi bune, dialoguri 
oneste, informații verificate, prietenie duhovniceas- 
că.  

Putem să fim exemple frumoase pentru alții! 
Putem să fim confrați de suferință și de dialog și de 
întrajutorare! Putem să facem un nespus bine pentru 
mulți oameni și aceasta doar prin faptul că ne facem 
treaba așa cum trebuie. Pentru că mulți lucrează la 
repezeală, în bășcălie sau numai pentru bani. Dar 
dacă lucrăm cu conștiință, cu rugăciune, dăruindu-
ne pentru ceilalți, atunci lucrul nostru vorbește con- 
științei oamenilor. Căci îi cheamă la înțelegere, la 
bunătate, la binefacere.  

Dumnezeu să ne întărească în tot lucrul cel 
bun! Multă pace tuturor și bucurie! Amin.   
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Predica la 14 ani de Dumnezeiască Preoție 
[2019] 

 
 

Iubiții mei334,  
 
 

 
Sfântul Cuvios Teognostos [Θεόγνωστος], vor- 

bind despre Dumnezeiasca Preoție, ne spune că 
trebuie să fim Sfinți pentru ea și chemați de Dum- 
nezeu la Preoție. Pentru că, „dacă nu ai primit în- 
științare de la Duhul Sfânt că ești primit ca mijlocitor 
între Dumnezeu și oameni, ca unul întocmai cu În- 
gerii, să nu îndrăznești să te arunci în primejdie, 
atingându-te de săvârșirea înfricoșătoare și preacu- 
rată a celor dumnezeiești, de care și Îngerii se tem și 
de la care mulți dintre Sfinți s-au tras înapoi cu 
evlavie”335.  

Înștiințare de la Duhul Sfânt, adică încredințare 
dumnezeiască, primită de la Dumnezeu, că poți să te 
hirotonești. Pentru că Preoția, după cum se vede în 
textul Sfântului Teognostos, este mijlocire a milei lui 
Dumnezeu pentru oameni. Și el pune în prim-plan 
Dumnezeiasca Liturghie, pentru ca să ne arate că ea 
este slujirea fundamentală a Preotului.  

Dar Slujbele lui Dumnezeu nu se fac numai cu 
știință teologică dobândită în seminar și în facultate 

 
334 Începută la 14. 30, în zi de miercuri, pe 11 septembrie 

2019. Soare, 27 de grade, vânt de 19 km/ h.  
335 Sfântul Cuvios Teognostos, Despre făptuire, con- 

templație și Preoție, în Filocalia românească, vol. 4, trad. din 
lb. gr. de Pr. Stavr. Dr. Dumitru Stăniloae, Profesor la Facul- 
tatea de teologie din București, Ed. Tipografia Arhidiece- 
zană, Sibiu, 1948, p. 254.  
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și în practica liturgică, ci, în primul rând, cu harul lui 
Dumnezeu. Căci trebuie „să ai și harul [lui Dum- 
nezeu în tine, în mod simțit, în mod conștient n.n.], 
care să îți facă înțelese, în chip ascuns și tainic, cele 
mai înalte”336. Cele mai înalte ale teologiei și ale vieții 
duhovnicești. Pentru că slava lui Dumnezeu ne con- 
duce spre cele de taină ale teologiei și ale vieții cu 
Dumnezeu în fiecare zi.  

Dumnezeiasca Preoție este „treaptă cereas- 
că”337, pentru că noi slujim împreună cu toți Îngerii 
și Sfinții cele preoțești338. Și „ușoară este demnitatea 
Preoției și jugul [ei este] blând, dar când se primește 
și când e purtată după cuviință; și când nu se cum- 
pără harul Duhului Dumnezeiesc”339. Însă, când 
harul Preoției e cumpărat în mod nelegiuit, atunci 
„chemarea nu mai e de sus, [de la Dumnezeu], [iar] 
sarcina [Preoției] este foarte grea, ca una ce e purtată 
fără vrednicie și peste putere”340, peste puterea 
noastră. Și cel care cumpără Preoția este extrem de 
singur în sufletul său și de neîmplinit, pentru că nu 
simte harul Lui în el și nicio sporire duhovnicească și 
teologică.  

Pentru că Dumnezeiasca Preoție „cere o viețu- 
ire întocmai cu a Îngerilor”341. Și e nevoie să avem 
înaintea ochilor noștri frica lui Dumnezeu, pentru ca 
să nu socotim că este un lucru simplu să Îi slujim lui 
Dumnezeu342. Căci, dacă Îi slujim cu sfințenie lui 
Dumnezeu, atunci „nu te va mustra conștiința 

 
336 Idem, p. 255.  
337 Idem, p. 266.  
338 Idem, p. 274.  
339 Idem, p. 266.   
340 Ibidem.  
341 Idem, p. 268.  
342 Idem, p. 269.  
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pentru nimic”343. Însă cuvintele Sfântului Teognos- 
tos se înțeleg în adâncul lor numai dacă ești chemat 
de Dumnezeu la Preoție, dacă ai fost hirotonit întru 
conștiență duhovnicească și dacă trăiești viață de 
sfințenie. Pentru că simțiri duhovnicești ai dacă ești 
duhovnicesc și ai conștiință teologică suplă, preo- 
țească, dacă trăiești dumnezeiește ca Preot al lui 
Dumnezeu.  

Numai că realitatea eclesială e dură: sunt puțini 
cei care trăiesc dumnezeiește Dumnezeiasca Preoție. 
Sunt puțini cei care au simțiri, luminări și vederi 
dumnezeiești și care cresc continuu în sfințenie și în 
cunoașterea lui Dumnezeu. Cei mai mulți slujesc 
cele preoțești ca pe o datorie de serviciu, pentru care 
sunt plătiți la sfârșit de lună. Și pentru ei contează 
aparențele, contează ca lumea să fie „mulțumită”, 
neuitându-se cu atenție la ceea ce fac și spun.  

Tocmai de aceea nu pot să îți spună nimic tainic 
despre Slujbele preoțești sau înțelegeri teologice 
profunde, pentru că ei nu se ocupă cu așa ceva. Ei 
săvârșesc Slujbele, încasează banii, și trăiesc lumește, 
nu bisericește! De aceea, nu poți să vorbești cu ei 
nimic de taină...ci doar cancanuri.   

Însă Dumnezeiasca Preoție, în viața unui Preot, 
este pe fiecare zi o minune. De când m-am preoțit și 
până azi, Dumnezeiasca Preoție este pentru mine o 
incomprehensibilă minune. O nesfârșită înlănțuire 
de minuni dumnezeiești. Pentru că trăiesc un pele- 
rinaj sfânt, unul interior, cu totul împlinitor, în care 
pe fiecare zi învăț și trăiesc lucruri noi, minunate, 
atâta timp cât slava lui Dumnezeu mă pătrunde și mă 
învață cele ale Sale.  

Căci pe fiecare zi crește îndrăzneala mea în 
rugăciune și intimitatea mea cu Dumnezeu și cu- 

 
343 Idem, p. 273.  
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noașterea oamenilor. Pe fiecare zi mă rog tot mai 
cuprinzător pentru întreaga creație și fiecare slujire 
a mea este o bucurie nemăsurată, o academie de 
înțelegeri sfinte și de simțiri dumnezeiești. Pentru că 
Dumnezeu ne dăruie în mod continuu slava Lui, 
dacă noi ne vedem adâncul păcatelor noastre. Și am 
învățat tot mai mult să mă smeresc și să mă umilesc 
înaintea Domnului și să îmi pun toată nădejdea mea 
în El și să nu mă tulbur când slujesc și când călă- 
toresc, pentru că toate ale mele sunt în mâna Lui.  

Când spovedesc, văd și simt cum oamenii se 
curățesc de păcate. Cum oamenii sunt dezlegați de 
păcate de către Dumnezeu prin dezlegarea mea, a 
nevrednicului Preot. La fel la Înmormântare și la 
Parastas: sufletul și trupul celui adormit primesc 
ușurare de păcate, atunci când rostesc rugăciunile de 
iertare și de dezlegare. Pentru că harisma apostolică 
a dezlegării păcatelor, primită la hirotesia întru Du- 
hovnic, nu e „o poveste”, ci o realitate. Fiindcă aceas- 
ta e primită, în mod sacramental, de la Sfinții Apos- 
toli și, prin ei, de la Domnul.  

Sfințirea apei e reală! Când citesc rugăciunile de 
exorcizare, plecarea demonilor e reală! Și când sfin- 
țesc Cinstitele Daruri, în fața noastră, pe Sfânta 
Masă, în mod văzut și simțit duhovnicește e Însuși 
Domnul, Cel răstignit, înviat și înălțat de-a dreapta 
Tatălui, Cel care ne umple pe noi de toată sfințenia.  

Pentru că la orice Taină, Slujbă și rugăciune, la 
orice predică și sfătuire, eu simt slava lui Dumnezeu 
coborând în mine. Coborând și rămânând în mine. 
Pentru că Dumnezeu dorește să coboare și să rămână 
în toți cei ai Lui, în toți cei credincioși, pentru ca să 
fie cu ei în mod veșnic.  

Am fugit de Dumnezeiasca Preoție, până când 
Domnul m-a convins că trebuie să o accept. Am 
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primit-o de la El, în mod dumnezeiește, și hirotoniile 
mele în Diacon și Preot, cât și hirotesiile mele în 
Duhovnic și Iconom Stavrofor au fost însoțite de 
revelații, de simțiri și de înțelegeri dumnezeiești. 
Pentru că m-am lăsat cu totul condus de Dumnezeu 
și învățat de El cele ale Sale.  

Nu am făcut studiile teologice pentru ca să fiu 
hirotonit, ci pentru ca să înțeleg voia lui Dumnezeu 
cu noi, oamenii, și ce trebuie să fac pentru ca să mă 
mântui. Tocmai de aceea am ajuns la Doctorat fără 
să fiu hirotonit și, dacă Dumnezeu nu mă chema la 
Dumnezeiasca Preoție, nu aș fi îndrăznit nici după 
Doctorat să fac acest pas. Pentru că nu poți să vii la 
El fără alegerea și chemarea Lui! Nu poți să Îi slujești 
lui Dumnezeu cu adevărat fără ajutorul Său!  

Cei care nu au de-a face cu viața mistică a 
Bisericii nu dau doi bani pe chemarea lui Dumnezeu 
și nici pe simțirea întru conștiență a primirii harului 
Preoției. Pentru ei, Hirotonia e Slujba în sine, făcută 
de Episcop, la care ei nu au simțit mare lucru, după 
care încep să slujească ca Preoți, indiferent de cine 
sunt și ce fac toată ziua. De aceea nu își pun pro- 
blema dacă sunt sau nu sunt vrednici de Preoție, 
dacă sunt chemați de Dumnezeu sau nu, dacă El îi 
ajută în mod real în Preoția lor, pentru că ei se 
sprijină pe actul hirotoniei și pe trimiterea lor spre 
slujire în Parohie sau în Mănăstire. Adică privesc 
Preoția din exterior și nu din interior, pentru că nu 
știu în mod intim dacă au primit sau nu harul 
Preoției, și nici nu-i interesează acest lucru. Tocmai 
de aceea, slujirea preoțească e pentru mulți confrați 
o meserie și nu o vocație sau o slujire a lui Dum- 
nezeu.  

Eu nu am contestat și nu voi contesta niciodată 
hirotonia validă a unui Preot, chiar dacă pentru el 
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Preoția e o afacere sau o meserie oarecare. Pentru că 
văd duhovnicește harul Preoției în toți cei hirotoniți, 
fără excepție. Căci Dumnezeu îngăduie slujirea lor și 
lucrează și prin ei, prin cei pe care nu El i-a chemat 
la Sine și care nu sunt vrednici de Preoție, pentru ca 
mulți să se mântuie, chiar dacă ei se pierd. Motiv 
pentru care eu mă spovedesc fără ca să caut la viața 
Preotului și, din acest motiv, am simțit de fiecare 
dată, la fiecare Sfântă Spovedanie dezlegarea lui 
Dumnezeu, indiferent de cine a fost Preotul Du- 
hovnic la care m-am spovedit.   

M-am spovedit la Preoți care nu se spovedesc, 
care au diverse apucături și care cred în diverse 
erezii, din știință și din neștiință, și L-am văzut pe 
Dumnezeu lucrând prin ei, atâta timp cât ei sunt 
puși în slujire. Pentru că El îngăduie apei harului să 
treacă și prin țeava plină de rugină, atâta timp cât 
harul lui Dumnezeu îl vindecă și îl curățește pe cel 
credincios. Din cauza acestei vederi sfinte a lucrării 
lui Dumnezeu și prin cei păcătoși și indiferenți, pe 
mine nu mă mai smintesc, cu harul lui Dumnezeu, 
păcatele oamenilor Bisericii, hulele lor, ereziile lor, 
indolența lor, pentru că mă uit la păcatele mele în 
primul rând. La ce trebuie să fac, să scriu, să trăiesc 
eu. Iar, în același timp, judecarea și vorbirea de rău a 
oamenilor sunt păcate care Îi displac mult lui Dum- 
nezeu. De aceea, constat, văd, trec mai departe...și 
nu vreau să îmi tulbur inima cu păcatele oamenilor, 
ci doar mă rog pentru toți, pentru toți oamenii.  

Pentru că rugăciunea acoperă mulțime de 
păcate. Rugăciunea făcută cu dragoste și cu iertare. 
Iar rolul Preotului în lume e acela de rugător neîn- 
cetat pentru mântuirea lumii. Pentru că trebuie să 
căutăm pacea și buna-înțelegere între oameni, ca 
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oamenii să simtă în noi slava lui Dumnezeu, pre- 
zența Lui sfântă și sfințitoare.  

De aceea, iubiții mei, mărturisesc despre 
Preoție din mijlocul Preoției! Vorbesc deschis, pen- 
tru ca să folosesc în mod real. Pentru ca tinerii, care 
vor Preoție, să înțeleagă că e sfințenie mare și că nu 
poți sluji lui Dumnezeu fără voia Lui, iar cei deja 
hirotoniți, dar nu după voia lui Dumnezeu, să se 
pocăiască de păcatele lor și să se împace cu Dum- 
nezeu. Căci poți începe în mod greșit slujirea ta 
preoțească, dar te poți schimba și poți găsi alinare la 
Dumnezeu, luminare și întărire dumnezeiască. Pen- 
tru că El dorește îndreptarea noastră. El dorește să 
lăsăm la o parte mândria și încrederea păcătoasă în 
noi înșine, pentru ca să ne umple de smerenia și de 
bucuria Lui.   

Da, tot omul se poate schimba, iar Preotul se 
poate schimba cel mai ușor în relația cu Dumnezeu! 
Pentru că Preotul nu are decât să își recunoască 
păcătoșenia și să devină smerit în fața Lui, când Îi 
slujește Lui. Și e nevoie de vederea și de sfătuirea lui 
cu Preoții lui Dumnezeu, cu cei care Îi slujesc Lui cu 
adevărat, pentru ca el să se îndrepte în viața sa.  

Mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat și mă 
ajută în viața mea preoțească! Le mulțumesc tuturor 
celor cărora le-am slujit și le slujesc, cu care sunt 
prieten și colaborator! Și vă asigur pe toți de rugă- 
ciunea și de prietenia mea înaintea lui Dumnezeu, 
pentru că vă doresc la toți binele, binele lui Dum- 
nezeu, adică mântuirea dumneavoastră.  

La mulți ani, multă sănătate și bucurie și toată 
binecuvântarea din partea mea! Amin.  
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 Predică la Duminica a XVIII-a după 
Cincizecime [2019]  

 
 
 

Iubiții mei344, 
 
 
oricât de bun ar fi cineva la convingerea 

oamenilor, convertirea este lucrarea lui Dumnezeu. 
Pentru că pescuirea umană nu are câștig de cauză în 
fața Lui. Noi dăm cu lanseta, lăsăm plasa în apă, 
avem tot felul de momeli...dar numai Dumnezeu ne 
câștigă cu totul. De aceea, toate strategiile predica- 
toriale sunt perdante, pentru că Dumnezeu ne agață 
la timpul optim, la timpul când suntem pregătiți 
pentru primirea Lui în viața noastră. 

Acesta e motivul pentru care eu nu predic 
niciodată ca să câștig oameni, ci pentru ca să mărtu- 
risesc adevărul în fața oamenilor. Trebuie să spunem 
adevărul, tot adevărul Bisericii, dar trebuie să fim 
convinși de faptul că doar Dumnezeu convinge. Doar 
El ne convinge. Iar adevărații credincioși sunt cei 
convinși de către El, sunt convertiții reali.  

Noi putem predica mult și bine, putem publica 
enorm de mult, îi putem chema pe oameni în diverse 
locații pentru întruniri, dar nu trebuie să trăim cu 
triumfalismul că prin aceasta am zidit Biserica. Pen- 
tru că oamenii Bisericii se zidesc în ritmul lor și când 
sunt luminați de Dumnezeu să o facă. Iar oamenii se 
convertesc la dreapta credință în diverse moduri, 
Dumnezeu fiind Cel care ne prinde în plasa Lui 

 
344 Scrisă în ziua de 16 septembrie 2019, o zi de luni, și 

terminată la 13. 15. Soare, 28 de grade, vânt de 14 km/ h.  
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atunci când e momentul, când e timpul pentru mân- 
tuirea noastră.  

Sunt un convertit, sunt un om prins de 
Dumnezeu în iubirea Lui și chemat în mod delicat la 
Sine, și tocmai de aceea știu că slujirea și predica 
Bisericii contează în convertire, dar Dumnezeu are 
primul și ultimul cuvânt. Căci relația noastră mân- 
tuitoare e cu Dumnezeu și cu nimeni altcineva.  

Pentru că eu știam cum arată Biserica, fusesem 
la Slujbele Bisericii, eram un creștin ortodox botezat 
în pruncie, dar nu aveam revelația vie a lui Dum- 
nezeu în viața mea. Însă, când Dumnezeu mi S-a 
revelat în mod plenar și m-a chemat la Sine prin cei 
care mureau pe străzi în timpul Revoluției Române 
din decembrie 1989, prin curajul lor sfânt și prin 
mărturia lor neînfricată în fața morții, atunci L-am 
găsit pe Dumnezeu! Și când L-am găsit, când am 
simțit cu toată ființa mea că El este Viața și Bucuria 
mea, de atunci nimeni nu mai m-a păcălit cu dum- 
nezei falși, cu dumnezei construiți din cuvinte și 
imagini.  

Dar, deși convertirea mea fusese în cadru 
ortodox și eu eram un ortodox, din decembrie 1989 
și până în 6 august 1990 eu am trăit căutarea ferventă 
a Bisericii. Pentru că Îl găsisem pe Dumnezeu, dar nu 
știam care e Biserica Lui. Îl găsisem pe Dumnezeu pe 
stradă, în mărturia celor care se puneau în fața 
tancurilor, dar am căutat Biserica Lui timp de 9 luni 
până am găsit-o. Tocmai de aceea, Transfigurarea 
Domnului este pentru mine ziua găsirii personale a 
Bisericii. Pentru că atunci când am mers la Biserica 
din satul meu, din Scrioaștea, și am citit psalmii 
Utreniei și din Cazania de la strană, atunci am știut 
că aceasta este Biserica! Pentru că am avut aceeași 
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încredințare despre Biserica Lui, ca și la aflarea lui 
Dumnezeu.  

Însă căutarea de 9 luni a Bisericii – când am 
început să citesc Scriptura și alte texte teologice și să 
cunosc diverse pseudo-biserici –, s-a concentrat într-
o singură dorință: să văd care e Biserica lui Hristos, 
Care a ajuns peste veacuri până la noi. Pentru că am 
fost încredințat, pe măsură ce citeam Noul Testa- 
ment, că Biserica lui Dumnezeu există și că ea a ajuns 
fără doar și poate până la noi, cei de azi, pentru că 
Dumnezeu nu Își poate lăsa Biserica Lui. Și cred că 
orice convertit sau orice om care vrea să cunoască 
adevărul are aceeași problemă: care e Biserica. Pen- 
tru că Dumnezeu și Biserica Lui atrag a treia pro- 
blemă: care e credința care mă mântuie.  

Dumnezeu-Biserica-mântuirea au fost cele trei 
realități capitale pentru care m-am zbătut 9 luni de 
zile ca să le pun în relație. Și atunci aveam 12 ani! 
Acestea erau frământările mele de la acea vârstă, din 
momentul când Dumnezeu a intrat în viața mea. Și 
Dumnezeu m-a călăuzit spre Biserica Lui și spre 
credința care ne mântuie pe noi, spre credința orto- 
doxă, aproape numai pe baza citirilor mele teologice. 
Pentru că nu știam să mă rog, nu posteam, nu pri- 
vegheam, nu știam să mă lupt interior cu patimile 
mele, ci doar în mintea și în inima mea eram avid de 
adevăr, de adevărul lui Dumnezeu.  

Nu știam că harul Lui fusese acela care îmi des- 
chisese ochii inimii ca să Îl simt pe El. Nu știam că 
această mare minune se numește convertire și nu 
intuiam nicidecum care va fi calea mea. Dar eram 
extrem de bucuros de găsirea lui Dumnezeu, a Celui 
care ne-a făcut pe noi și Care ne poartă de grijă tu- 
turor. Îl aveam doar pe El!  
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Apoi a apărut în viața mea Scriptura Lui, în 
traducere neoprotestantă, dăruită de o adventistă. 
Inițial nu am înțeles gestul ei: am crezut că doar mi-
o împrumută. Și pentru că știam că nu e a mea, am 
început să o scriu cuvânt cu cuvânt. Nici nu mi-am 
pus problema că această carte e publicată într-un 
tiraj mare și că o pot cumpăra și eu. M-am raportat 
la ea ca și când ar fi fost ultima de pe pământ.   

Am transcris primele 5 cărți, ale Sfântului 
Moisis, și eram la Sfântul Iisus al lui Navi. Mai apoi 
mi-a subliniat că e a mea și că nu trebuie să i-o 
înapoiez. Și atunci am citit pe sărite din Scriptură și 
o mare parte din Noul Testament. Moment în care 
am înțeles că trebuie să caut Biserica Lui și credința 
care îl mântuie pe om. Pentru că Dumnezeu trebuie 
iubit și slujit.  

Însă, în scurt timp, am înțeles că cea pe care o 
aveam era o ediție falsificată, tendențioasă a Scrip- 
turii și că există o alta a Bisericii. Dar nu știam de 
unde să cumpăr ediția scripturală a Bisericii. Așa că 
a mai trecut un an, am găsit Biserica și credința ei, și 
tocmai în 1991, într-o zi de sâmbătă, mi-am cumpărat 
prima ediție sinodală a Scripturii, pe cea din 1988, în 
format mic, de la Părintele Protoiereu Ilie Vișan, care 
mi-a devenit Duhovnic pentru câțiva ani.  

Mai întâi Dumnezeu, apoi Scriptura, după 
aceea Biserica Lui au intrat în viața mea. Și Biserica 
m-a umplut de Slujbele ei, de rugăciune, de post, de 
priveghere, de citiri teologice, de ritmul spovedirii și 
al împărtășirii, al slujirii neîncetate. Pentru că am 
descoperit tot mai multe cărți, dar, mai ales, am în- 
ceput să văd patimile din mine. Și nu am citit nicio- 
dată teologie pentru a fi pedant, pentru a lua ochii 
celor care nu o cunosc, ci pentru a mă curăți, a mă 
lumina și a mă sfinți.  

244



Căci eu sunt un convertit real, care L-am găsit 
pe Dumnezeu și Care trăiesc cu Dumnezeu, mărtu- 
risind adevărul Lui in interiorul relației mele cu El. 
Iar toată viața, slujirea, citirile mele sunt pentru a 
cunoaște tot mai mult modul cum S-a revelat și Se 
revelează Dumnezeu în viețile noastre.   

De aceea, îi înțeleg foarte bine pe cei care au 
dileme religioase reale, dar și pe cei care trăiesc în 
mod real, dumnezeiește, viața cu Dumnezeu. Și știu 
că dilemele încetează de la o anumită treaptă a cu- 
noașterii lui Dumnezeu, pentru că apare în noi tot 
mai mult minunarea de Dumnezeu, bucuria negrăită 
de Dumnezeu, veselia preasfântă împreună cu El și 
vederile preadumnezeiești, extatice, ale vieții cu El.  

Așa că nu putem forța convertirea cuiva, pentru 
că ea este lucrarea lui Dumnezeu în viața noastră și 
începutul vieții noastre conștiente cu El. Convertirea 
nu are nimic de-a face cu ideologizarea!  

Ideologizarea religioasă poate fi făcută de oa- 
meni abili în materie de manipulare și eu am în- 
tâlnit diverși oameni ideologizați, atât în Biserică, cât 
și în diverse pseudo-biserici. Și, cel mai adesea, 
ideologizații, care au râvnă venită din idei religioase 
și nu din experiența cu Dumnezeu, sunt extremiștii 
Bisericii și ai tuturor facțiunilor religioase. Pentru că 
Dumnezeu nu ne învață niciodată tulburarea inte- 
rioară, ruperea de Biserică, contestarea fanatică a 
Bisericii, ci drumul curățirii noastre de patimi, al 
luminării și al sfințirii noastre. Căci atâta timp cât 
ești al lui Dumnezeu și Dumnezeu te-a luminat că 
aceasta e Biserica Lui, lupta ta nu e cu Biserica și cu 
societatea și cu alții care cred în felul lor, ci lupta ta 
e cu tine, e interioară și ascetică, pentru că e lupta 
mântuirii tale.  
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Calea lui Dumnezeu e acoperită de smerenie și 
de multă slujire a lui Dumnezeu. Iar oamenii lipsiți 
de profunzime sunt imediat iritați în orgoliul lor 
când spui ceva despre experiența ta religioasă, dar nu 
dau doi bani pe faptele tale. Ei cred că vorbele ies din 
neant și nu din fapte. Însă vorbele mărturisirii ies din 
viața noastră cu Dumnezeu! Eu pot să afirm multe 
lucruri despre experiența mea religioasă, pentru că 
nu mă bazez pe cărți, pe ce a spus unul sau altul, ci 
pe viața mea cu Dumnezeu.  

De aceea, când avem de-a face cu convertiți 
reali, cu oameni care L-au găsit pe Dumnezeu și toa- 
tă viața lor e o asceză continuă, mărturisitoare a lui 
Dumnezeu, avem de-a face cu minuni vii, cu tezaure 
teologice inestimabile. Pentru că fiecare este un 
unicat, deși cu toții mărturisesc aceeași relație și ex- 
periență vie cu Dumnezeu.  

Și cred că acest lucru trebuie să spunem în 
cărțile, conferințele, predicile, emisiunile noastre: 
despre cum arată convertiții reali, adică realii oa- 
meni ai Bisericii. Despre cum i-a schimbat pe ei 
Dumnezeu și ce fac ei în Biserica lui Dumnezeu. Ce 
fac ei în mod real pentru a sluji lui Dumnezeu și 
oamenilor.  

Căci dacă aducem tinerii în mari conferințe și 
adunări publice, dacă îi aducem pe bătrâni și pe 
tineri și pe adulți în manifestări ortodoxe ample nu 
înseamnă că toți aceștia au o relație reală cu Dum- 
nezeu. Și nu trebuie să ne bazăm pe numărul celor 
care vin la Biserică! Pentru că realii credincioși ai 
Bisericii sunt cei care au o reală relație cu Dumnezeu 
și fac lucruri punctuale în Biserica lui Dumnezeu.  

Convertiții reali au crezuri, pentru că au certi- 
tudini. Convertiții reali ai Bisericii nu pot fi mani- 
pulați. Ei fac ceea ce vor, ceea ce înțeleg că e bine să 
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facă pentru Dumnezeu și pentru oameni și pentru ei 
înșiși. Iar dacă plasa noastră predicatorială naște 
unul, doi, zece convertiți reali, atunci ei sunt stâlpii 
reali ai Bisericii de astăzi. Și pe ei trebuie să îi pro- 
tejăm ca pe speciile rare, pe cale de dispariție.  

De ce căutăm vorbitori pentru conferințele Bi- 
sericii, dacă Școlile teologice scot mii de absolvenți 
pe fiecare an? De ce aducem Preoți și Mireni nu știu 
de unde ca să vorbească în mod public, cu impact la 
public, când marile orașe au destui Preoți? De ce ne 
trebuie traducători teologici și scriitori de carte, dacă 
avem o populație mare de teologi în România? Și de 
ce nu avem Teologi în România de primă mână, 
oameni ai sfințeniei și ai evlaviei, care să scrie și să 
apere tezaurul Bisericii în cunoștință de cauză, dacă 
toată lumea publică și dacă toată lumea e ortodoxă?  

Răspunsul la toate întrebările e unul singur: nu 
avem mulți convertiți reali în Biserică! Și dacă nu 
avem e pentru că Dumnezeu nu găsește lucruri bune, 
râvnă bună în noi. Căci dacă ar găsi râvnă bună, chiar 
dacă ea ar fi amestecată cu multe erori, El ar lăsa 
această râvnă să se coacă și, în momentul coacerii, în 
momentul prielnic, potrivit, El S-ar arăta în slava Lui 
acestor oameni și i-ar trage la Sine.  

Dumnezeu îl alege și îl luminează pe om spre 
slujirea Lui, când acesta are viață aleasă, gânduri 
mari, multă râvnă pentru muncă și slujire. Așa Și-a 
ales El Apostolii Lui, Ierarhii Lui, Sfinții Lui! Îi trage 
la Sine pe cei cu chef de muncă, pe cei care nu se 
joacă cu cuvintele, pe cei care vor să zidească Biserica 
în oameni. Căci Evanghelia de azi [Lc. 5, 1-11] ne-a 
arătat că prinderea peștilor e de la Dumnezeu și nu 
din profesionalizarea umană (v. 6-7) și că atunci 
când stai în fața lui Dumnezeu nu te simți Sfânt, ci 
păcătos (v. 8). Iar dacă El te trimite să prinzi oameni 
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în plasa cuvântului (v. 10), asta nu înseamnă că tre- 
buie să te încrezi în tine, ci în Cel ce pescuiește prin 
cuvântul tău.   

Pentru că El ne prinde în plasa iubirii Sale de 
oameni! Iar noi trebuie să ne pregătim pentru aceas- 
tă prindere sfântă și dumnezeiască. Pregătire care se 
transformă în propria noastră viață. Pentru că, în 
mod paradoxal, toată viața trebuie să ne pregătim 
pentru Dumnezeu, deși suntem cu El. Ne pregătim 
pentru El fiind cu El și, fiind cu El, ne afundăm con- 
tinuu într-o asceză și mai mare. Căci lui Dumnezeu 
îi place continua noastră alergare după El, continua 
noastră urmare a Lui, continua noastră schimbare 
după El.  

Lăsați-vă prinși de Dumnezeu!  
Lăsați-vă iubiți de Dumnezeu! 
Lăsați-vă trimiși de Dumnezeu!  
Căci El are nevoie de fiecare dintre noi pentru 

un anume lucru. Are nevoie să ne trimită undeva, la 
cineva, pentru ca să îl ajutăm și să îl protejăm și, prin 
aceasta, și noi să ne schimbăm cu schimbarea cea 
după El.  

Dumnezeu are nevoie de noi, pentru că noi 
avem cea mai mare nevoie de El. El ne iubește cel mai 
mult, pentru că noi avem cea mai mare nevoie de 
iubirea Lui, cea care e totul pentru noi. Dacă înțe- 
legeți aceste lucruri, atunci sunteți ai Lui! Dacă nu le 
înțelegeți, sunt doar vorbe...  

Dumnezeu să ne poarte spre El totdeauna!  
Amin.  
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Predică la Duminica a XIX-a după Cinci- 
zecime [2019]  

 
Iubiții mei345,  

 
 
„sufletul [nostru] nu poate avea pace, dacă nu 

se va ruga pentru vrăjmași[i noștri]. [Căci] sufletul 
care a fost învățat de [către] harul lui Dumnezeu să 
se roage, [acela] iubește și-i este milă de fiecare făp- 
tură și îndeosebi de om, pentru care Domnul a păti- 
mit pe Cruce și suferă cu sufletul pentru noi toți. 
[Pentru că] Domnul m-a învățat să iubesc pe vrăj- 
mași[i mei]. [Iar] fără harul lui Dumnezeu nu putem 
iubi pe vrăjmași[i noștri], dar Duhul Sfânt ne învață 
iubirea, și atunci ne va fi milă chiar și de demoni, 
pentru că [demonii] s-au dezlipit de bine și au pier- 
dut smerenia și iubirea de Dumnezeu”346.  

De unde înțelegem că iubirea față de toți oa- 
menii și față de întreaga creație a lui Dumnezeu este 
un dar duhovnicesc, este darul lui Dumnezeu pentru 
omul credincios, e ceea ce Dumnezeu ne învață pe 
noi. Și cine iubește întreaga creație e semn că e om 
duhovnicesc, că e omul lui Dumnezeu. Și am început 
predica mea de astăzi prin citarea Sfântului Cuvios 
Siluanos Aghioritul [Σιλουανὸς ὁ Ἁγιορείτης]347, Pă- 

 
345 Începută la 7. 27, în zi de miercuri, pe 25 septembrie 

2019. Cer înnorat, 16 grade, vânt de 11 km/ h.  
346 Cuviosul Siluan Athonitul, Între iadul deznădejdii și 

iadul smereniei. Însemnări duhovnicești, ed. a II-a, revizuită 
și adăugită, cu studiu introd. și trad. de Diac. Ioan I. Ică jr., 
Ed. Deisis, Sibiu, 1997, p. 133.  

347 Cf.  
https://www.synaxarion.gr/gr/sid/728/sxsaintinfo.asp

x.  
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rintele nostru, pomenit pe 24 septembrie, pentru că 
el a adormit pe 24 septembrie 1938348. Și, fiind 
aproape de noi, el ne certifică faptul că iubirea pen- 
tru toți oamenii e o iubire duhovnicească, e iubirea 
cu care Dumnezeu iubește lumea.  

Dar înainte de a fi un dar al lui Dumnezeu, iu- 
birea pentru vrăjmași este o asceză interioară. Pentru 
că trebuie să ne silim inima, ne spune Sfântul 
Siluanos, pentru a ne iubi vrăjmașii349. Adică iubirea 
pentru vrăjmași are un început și el ține de noi, de 
dorința noastră de a-i iubi pe toți oamenii. Iar 
„Domnul, văzând dorința ta cea bună, [văzând că 
vrei să-i iubești pe toți oamenii], te va ajuta în[tru] 
toate, și experiența însăși te va învăța calea. Dar cine 
gândește rău de vrăjmași, [cine le dorește răul], acela 
nu are în el iubirea lui Dumnezeu și nu-L cunoaște 
pe Dumnezeu”350.  

Căci Dumnezeu iubește pe toți oamenii și în- 
treaga Lui creație, și El ne învață și pe noi să facem la 
fel. De aceea, cine iubește duhovnicește întreaga 
creație a lui Dumnezeu, acela iubește lumea ca Dum- 
nezeu, pentru că de la El a învățat iubirea Lui, iubirea 
Lui cea dumnezeiască. Tocmai de aceea, Sfântul 
Siluanos ne spune: „Dar cine n-a învățat de la Duhul 
Sfânt să iubească, [să iubească duhovnicește, să 
iubească întreaga creație a lui Dumnezeu], acela nici 
nu se va ruga pentru vrăjmași[i săi]. [Dar] cine a 
învățat de la Duhul Sfânt să iubească, acela se în- 
tristează toată viața pentru oamenii care nu se mân- 
tuie, [care nu vor să se mântuie] și varsă multe la- 

 
348 Ibidem.  
349 Cuviosul Siluan Athonitul, Între iadul deznădejdii și 

iadul smereniei. Însemnări duhovnicești, ed. cit., p. 133.  
350 Ibidem.  
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crimi pentru popor, și harul lui Dumnezeu îi dă pu- 
terea de a[-i] iubi pe vrăjmași[i săi]”351.  

Și de aici înțelegem importanța copleșitoare, 
fundamentală a omului duhovnicesc pentru întreaga 
lume. Importanța creștinului ortodox autentic pen- 
tru întreaga creație. Căci el este un exemplu viu de 
compătimire, de iubire activă, lucrătoare, de iubire 
dăruitoare, de iubire rugătoare pentru toți, de iubire 
iertătoare și smerită. Fiindcă în iubirea lui față de 
oameni și față de întreaga creație, atât oamenii, cât 
și demonii, cât și animalele, păsările, insectele, toate 
cele create simt iubirea lui Dumnezeu pentru lume. 
Căci el nu vrea răul la nimeni, el nu se poartă cu 
necuviință față de nimeni, el are grijă, în rugăciunea 
și în viața lui, de tot omul și de orice viețuitoare.  

De la Sfântul Siluanos am învățat iubirea și grija 
pentru întreaga creație. Că nu trebuie să rup florile, 
ci să le contemplu. Că nu trebuie să rup crengile 
copacilor, ci să mă bucur de ele. Că nu trebuie să 
omor animale, păsări și gâze de tot felul, dacă nu îmi 
fac niciun rău, ci să mă bucur de diversitatea lor și de 
modul în care nu ies deloc din rânduiala pusă lor de 
către Dumnezeu. Dar, mai presus de toate, de la 
Sfântul Cuvios Siluanos Aghioritul și de la Sfântul 
Ierarh Isaac [Ἰσαὰκ] de Ninevi [Νινευΐ]352 am învățat 
că avem nevoie capitală de marea harismă a iubirii 
dumnezeiești. Pentru că Dumnezeu dorește să ne 
umple de iubirea Lui cea preasfântă și, prin ea, să ne 
bucure și să ne împlinească și să ne desăvârșească 
continuu. Căci Dumnezeu „prin iubire...a adus la 
existență lumea, prin iubire o conduce în existența ei 

 
351 Idem, p. 133-134.  
352 A se vedea:  
https://www.synaxarion.gr/gr/sid/1930/sxsaintinfo.as

px.   
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în timp [și] prin iubire o va aduce spre acea prefacere 
minunată [a întregii creații de la a doua venire a Lui 
întru slava Sa]. [...] [Pentru că] în gândul lui 
Dumnezeu nu există nici înainte, nici după în iubirea 
lui Dumnezeu față de niciuna din firile raționale 
create și aduse la existență [de către El]. [Fiindcă] El 
are o singură iubire egală [față de toți oamenii și de 
toate cele create], care acoperă întreaga creație ra- 
țională, toate lucrurile văzute și nevăzute, și în 
această iubire pentru fiecare din ele nu există unele 
care să fie primele și altele care să fie ultimele”353. 
Căci iubirea Lui e una desăvârșită pentru întreaga 
Lui creație. Și de aceea și pe noi ne învață să iubim în 
mod desăvârșit întreaga creație, așa cum o iubește El.  

Pentru că Domnul ne poruncește nouă, tuturor: 
„Iubiți pe vrăjmașii voștri și faceți bine și împru- 
mutați, nimic nădăjduind [μηδὲν ἀπελπίζοντες] [în 
schimb]! Și plata voastră va fi multă și veți fi fiii Celui 
Preaînalt. Că[ci] El este bun cu cei nemulțumitori 
[τοὺς ἀχαρίστους] și [cu] cei răi [καὶ πονηρούς]. Așa- 
dar, fiți milostivi, precum și Tatăl vostru milostiv 
este!” [Lc. 6, 35-36, BYZ]. Și din poruncile dum- 
nezeiești ale iubirii și ale milostivirii față de toți, noi 
înțelegem că nu putem fi milostivi, dacă nu iubim pe 
toți oamenii și întreaga creație. Căci numai cel care 
iubește, se îndură și dă. Numai cel care iartă, înțelege 
nevoia de ajutor și de prietenie reală.  

Însă iubim, pentru că El mai întâi ne-a iubit pe 
noi și ne-a învățat iubirea Lui cea sfântă. Și iertăm și 
dăm milostenie, pentru că am primit și primim con- 
tinuu iertarea Lui și milostivirile Sale cele fără de 

 
353 Sfântul Isaac Sirul, Cuvinte către singuratici despre 

viața duhului, taine dumnezeiești, pronie și judecată, partea 
a II-a, recent descoperită, cu studiu introd. și trad. de Diac. 
Ioan I. Ică jr., Ed. Deisis, Sibiu, 2003, p. 366-367.  
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număr. De aceea, porunca iubirii și cea a milostivirii 
nu sunt exterioare nouă, ci interioare. Căci noi iubim 
oamenii și le dăm milostenie tocmai pentru că iu- 
birea lui Dumnezeu este în noi și dorește să se rever- 
se spre toți oamenii.  

Așadar, iubiții mei, a dărui nu înseamnă ceva 
excepțional, ci ceva firesc pentru oamenii lui Dum- 
nezeu! Pentru că ei sunt într-o continuă dăruire față 
de toți oamenii. Ființa lor e deschisă spre toți, pentru 
că e deschisă în primul rând spre Dumnezeu, Cel 
care ne umple pe noi de toată harisma și bine- 
cuvântarea. Iar dacă dorim să fim ai lui Dumnezeu, 
trebuie să ne lăsăm învățați de către El poruncile 
Sale, adică modul dumnezeiesc de viețuire al crești- 
nilor.  

Și cine trăiește creștinește, acela nu iartă la zile 
mari, ci tot timpul, pentru că înțelege neputințele 
oamenilor, atâta timp cât și el e om neputincios și 
păcătos. A iubi, a ierta, a ajuta, a sluji sunt modul de-
a fi al creștinilor. Pentru că Dumnezeu ne învață 
duhovnicește toată această raportare vie, dumne- 
zeiască la oameni și față de întreaga creație.   

Iar spovedirea continuă a păcatelor noastre și 
împărtășirea continuă cu Domnul slavei, cu Hristos 
euharistic sunt cele care ne curățesc continuu și ne 
umplu de iubirea de Dumnezeu și de oameni și de 
întreaga creație. Pentru că nu putem fi creștini cu 
adevărat, dacă trăim rupți față de slujirea Bisericii și 
față de modul de viețuire ascetico-mistic al Bisericii. 
La Biserică ne rugăm, slujim și ne împărtășim îm- 
preună, dar acasă ne pregătim pentru întâlnirea cu 
Biserica și cu societatea. Ne pregătim ascetico-mis- 
tic, adică prin rugăciune, post, priveghere, atenția la 
gânduri și la mișcările inimii, metanii, închinăciuni, 
citiri și traduceri sfinte, liniștire interioară, smerenie, 
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umilință, pocăință, contemplare dumnezeiască. Un 
creștin pregătit pentru slujirea eclesială e un creștin 
plin de virtuți dumnezeiești și de asceză și de simțiri 
și de trăiri mistice, duhovnicești. Și dacă e propriu 
slujirii lui Dumnezeu, atunci e propriu și slujirii oa- 
menilor.  

Căci adesea se vorbește despre lipsa empatiei, a 
milei, a atenției față de oameni în societatea actuală. 
Copilul cuiva e răpit, sunt de față și nimeni nu vrea 
să dea mărturie. Sunt martori la un accident și fug de 
răspundere. Știu că se produc fărădelegi lângă ei și 
nimeni nu reacționează, pentru ca să nu își facă pro- 
bleme. Și când pui la un loc toată această fugă de 
răspundere și de evitare a problemelor, atunci ai în 
față situația dramatică a societății noastre. O so- 
cietate însingurată și înfricoșată, care nu își mai face 
relații reale din cauza fricii de a nu suferi.  

Numai că Domnul ne cere să convertim su- 
ferința, nedreptatea, tristețea, singurătatea în iubire 
duhovnicească. În iubire și prietenie reale. Pentru că, 
dacă nu iubim duhovnicește, chiar dacă avem sau nu 
familie, chiar dacă avem sau nu prieteni, vom suferi. 
Pentru că vom trece cu greutate prin necazuri, prin 
dureri, prin boli, prin nedreptăți de tot felul. Însă, 
dacă ne lăsăm umpluți de iubirea lui Dumnezeu, 
durerile noastre devin bucurii sfinte, tristețile noas- 
tre devin veselii dumnezeiești, iar singurătatea noas- 
tră se transfigurează în cea mai bogată și minunată 
izvorâre de har și de pace.  

Pentru că cuvintele Domnului se pot înțelege 
doar duhovnicește. Orice pasaj al Scripturii nu e doar 
literalitate, ci și teologie imensă. Și în întregul tezaur 
de teologie și de experiență al Bisericii noi avem viața 
Bisericii în rezumat, viață a Bisericii pe care o putem 
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întrupa oricând, după exemplul Sfinților noștri Pă- 
rinți care ne-au precedat.  

Nu m-am liniștit interior până când n-am în- 
vățat să iert tuturor și să mă rog pentru toți. Slava lui 
Dumnezeu nu rămâne în noi, dacă nu învățăm sme- 
renia și iertarea, iubirea și milostivirea. Căci Dum- 
nezeu locuiește în noi, numai dacă semănăm cu El. 
Amin!  
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Predică la Duminica a XX-a după Cinci- 
zecime [2019]  

 
Iubiții mei354,  

 
 
în relația cu Dumnezeu sunt fundamentale 

sinceritatea față de El și slujirea Lui cu evlavie. Căci 
din sinceritatea în fața lui Dumnezeu vine toată 
manifestarea evlavioasă față de El.  

– Și ce înseamnă să fim sinceri cu Dumnezeu?  
– Să Îi spunem Lui tot ceea ce trăim noi! Să fim 

cu totul deschiși față de El, în așa fel încât să nu avem 
niciun ascunziș, nicio îndoială, nicio reținere în a-I 
vorbi despre tot ceea ce gândim, simțim, vrem, ne 
doare, avem nevoie. Căci Dumnezeu dorește, în 
iubirea Lui nețărmurită față de noi, în relația Lui de 
infinită intimitate cu noi, ca noi să Îi vorbim despre 
tot ceea ce vrem. Și nu consideră vreo pierdere de 
timp această confesiune totală, detaliată, continuă a 
sufletului nostru, pentru că așa arată credința sin- 
ceră, plină de încredere și de iubire față de El. Ci, 
dimpotrivă, când nu mai vorbești cu Dumnezeu, 
când nu I te mai mărturisești despre toate lucrurile 
vieții tale și despre ce gândești și simți și despre 
oamenii pe care îi întâlnești, atunci e semn de răceală 
și de lipsă de evlavie față de El.  

Și oamenii care vorbesc cu Dumnezeu despre 
toate ale lor se cunosc! Se cunosc mai ales când Îi 
slujesc lui Dumnezeu și când se spovedesc. Pentru că 
omul învățat cu mărturisirea continuă în fața lui 
Dumnezeu știe să își spovedească păcatele sale. Le 

 
354 Începută la 7. 50, în zi de marți, pe 1 octombrie 2019. 

Cer senin, 16 grade, vânt de 11 km/ h.  
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cunoaște, le spune pe scurt, îl doare pentru ele, 
pentru că păcatele lui sunt pururea înaintea sa. Nu 
se spovedește de formă, ci din nevoie reală! Pentru 
că dorește să primească mereu harul lui Dumnezeu 
în lupta cu patimile sale. Și când el Îi slujește lui 
Dumnezeu are conștiința că e om păcătos, că e om 
nevrednic de Dumnezeu, că e om care întotdeauna 
este iertat de Dumnezeu și care trăiește din iertarea 
Lui. Și având conștiința vie a păcatelor sale și, în 
același timp, a milei lui Dumnezeu cu el, cel cre- 
dincios este plin de evlavie și de delicatețe față de 
Dumnezeu, pentru că el Îi slujește lui Dumnezeu, 
Celui care e mereu cu el și îl ajută în toate.  

Însă nu poate exista evlavie reală, frumoasă, 
mântuitoare într-un om care le face pe toate de ochii 
lumii sau strict tipiconal. Pentru că evlavia înseamnă 
slujire cu frică de Dumnezeu și, în același timp, cu 
bucurie de Dumnezeu. Ai conștiința că stai în fața lui 
Dumnezeu Atotțiitorul, că stai în fața Celui care a 
făcut și ține toate întru existență, și aceasta înseamnă 
a avea frica Lui, dar, pentru că Îl cunoști pe El din 
intimizarea Lui cu tine, trăiești în același timp și 
iubirea pentru El. Frica Lui nu exclude iubirea pentru 
El! Frica Lui se unește în mod dumnezeiesc în noi cu 
iubirea Lui și rezultă evlavia, evlavia dumnezeiască, 
cea prin care Îi slujim cu adevărat lui Dumnezeu.  

Căci, ca Preot, știi că Îi slujești lui Dumnezeu, 
Celui de care nu ești vrednic niciodată, și asta te 
umple de frică sfântă, dumnezeiască. Însă, în același 
timp, Preoția Lui, pe care ai primit-o de la El prin 
Episcop, îți dă încrederea să te apropii de El cu 
dragoste, cu dragoste multă, adică fiind un om al 
evlaviei. Pentru că frica Lui se unește în tine cu 
iubirea Lui și, trăindu-le pe amândouă în mod para- 
doxal, tu ești un Slujitor evlavios al lui Dumnezeu. 
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Căci trăiești în același timp, într-un mod bucuros, 
transcendența și imanența lui Dumnezeu. Transcen- 
dența sau apofatismul Lui desăvârșit ne învață frica 
sfântă de El. Pentru că El este mai presus de toate 
cele create, dar Făcătorul a toate și Cel care ține și 
pătrunde toate cu slava Lui cea veșnică. Pe când, în 
imanența sau în catafatismul Său iconomic prea- 
dumnezeiesc, El Se revelează nouă în mod personal 
și ne umple de slava Lui în Biserica Sa, învățându-ne 
iubirea Lui cea dumnezeiască.  

Și tot cel credincios, care Îi slujește Lui cu evla- 
vie, este legat duhovnicește de El, de Cel care este 
izvorul întregii existențe, pentru că e umplut de dra- 
gostea Lui cea  nesfârșită. Însă dragostea Lui este 
plină de apofatismul Său, de existența Sa incom- 
parabilă și veșnic dăruitoare. Și din dragostea Lui 
învățăm frica de El, după cum din frica de El se naște 
dragostea Lui ca o floare străină, după expresia Sfân- 
tului Maximos Mărturisitorul, la a cărui Viață extinsă 
lucrez.  

Dar cel care e plin de evlavie față de Dumnezeu 
e plin și de atenție și de delicatețe față de oameni. 
Pentru că oamenii nu sunt nume goale pentru el, ci 
împreună-părtași la mântuire. Căci tot omul se poate 
mântui în Biserica lui Dumnezeu, devenind un locaș 
viu, duhovnicesc al Stăpânului. Și din raportarea 
noastră față de oameni se vede relația sau lipsa rela- 
ției noastre vii cu Dumnezeu.   

Iar Evanghelia de azi [Lc. 7, 11-16], vorbindu-ne 
de raportarea Domnului plină de milă, de atenție, de 
înțelegere față de mama îndoliată [v. 13], ne vorbește 
despre relația autentică cu oamenii. Căci pentru a 
vorbi și a lucra cu oamenii trebuie să îi vezi, să îi 
simți, să îi cunoști în adâncul lor. Iar, în fața morții, 
noi trebuie să fim alături de oameni, să îi sprijinim în 
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mod real, pentru că nu moartea are ultimul cuvânt, 
ci iubirea. Iubirea noastră pentru Dumnezeu și pen- 
tru oameni.  

Domnului I se face milă de mamă, de mama 
singură și îndurerată, pentru că El nu dorește ca noi 
să fim singuri și triști. El îi cere acesteia să nu mai 
plângă [v. 13], adică să nu mai vadă moartea ca pe o 
dramă, ci ca pe o trecere de la viață la adevărata viață 
a omului, cea veșnică. Și îl scoală, îl ridică, îl învie din 
moarte pe copilul ei [v. 14], readucând sufletul lui în 
trup, pentru că El este învierea și viața cea veșnică și 
fericită a Sfinților Lui. Și de aceea, viața de acum tre- 
buie să o trăim cu conștiința că moartea e trecerea 
noastră la Domnul și că adevărata viață e viața veșni- 
că cu El și cu Îngerii și Sfinții Lui.  

În Apostolul zilei [Gal. 1, 11-19], Sfântul Pavlos 
ne încredințează de faptul că Evanghelia lui i-a fost 
descoperită de Domnul [v. 12]. Dar și nouă tot El 
trebuie să ne descopere Scriptura și cărțile Sfinților 
Lui, pentru că trebuie să ne lumineze asupra învăță- 
turilor sfinte ale credinței noastre.  

Sfântul Pavlos se confesează, se face vulnerabil 
în fața oamenilor, vorbindu-ne despre cum a pri- 
gonit el Biserica [v. 13]. Dar Cel care l-a schimbat pe 
Dumnezeiescul Pavlos, pe gura evanghelică a Bise- 
ricii, ne schimbă și pe noi. Pentru că și noi avem un 
trecut de care ne rușinăm. Și noi avem păcate făcute 
din neștiință, din râvnă rea. De aceea, dacă ne asu- 
măm trecutul personal, cu toate neștiințele și păca- 
tele lui, atunci avem conștiința smerită de robi ai lui 
Dumnezeu. Pentru că robii Lui Îi slujesc Lui cu con- 
știința că trăiesc din mila Lui cea negrăită.  

Dumnezeu ne-a chemat și pe noi prin harul Său 
[Gal. 1, 15] și El dorește să Se descopere și în noi [Gal. 
1, 16]. Dorește să Își arate mila și bogăția științei Lui 
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și multa Sa dăruire de har. Dar pentru a le primi 
trebuie să fim sinceri cu El și plini de evlavie.  

Și e atât de simplu ceea ce ne cere El!...Pentru 
că putem fi sinceri cu El tot timpul și evlavia Lui 
poate țâșni din noi tot timpul.  

Așadar, iubiții mei, câți Îi slujim lui Dumnezeu, 
să Îi slujim cu simplitate și cu sinceritate! Orice 
slujire liturgică e simplă și profundă în adâncul ei. Ea 
cuprinde cuvinte, gesturi și mișcări evlavioase, pe 
care trebuie să le faci din adâncul tău. Dacă slujirea 
Lui pornește din adâncul tău, atunci e reală. Dacă îți 
lași inima să curgă în afară, în cuvintele și în gesturile 
tale, atunci te rogi și Îi slujești Lui cu adevărat. Dar 
dacă în mod ipocrit te arăți oamenilor că slujești, 
atunci nu ai nicio pace și nicio sporire interioară și 
nicio bucurie sfântă, pentru că nu țâșnește evlavia 
din tine ca apa dintr-un izvor.  

Slujiți Domnului cu bucurie mare, cu inimă lar- 
gă, iubitoare!  

Slujiți Lui prin tot ceea ce faceți!  
Pentru că viața bisericească e împlinire sfântă, 

dumnezeiască, și nu trebuie să o ratați. Amin!   
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Predica la 26 de ani de la adormirea Feri- 
citului Dumitru Teologul [4 octombrie 2019] 

 
 

Iubiții mei355,  
 

 
în mod inexplicabil am uitat ziua de pomenire 

a Fericitului Dumitru Stăniloae, Părintele nostru, 
Teologul! Care a adormit în seara zilei de 4 octom- 
brie 1993356. Tocmai ziua lui, a celui pe care îl 
pomenesc în rugăciune în fiecare zi, alături de Feri- 
citul Ilie văzătorul de Dumnezeu și de Sfântul Ioan- 
nis Hrisostomos, împreună cu Preacurata Stăpână, 
Născătoarea de Dumnezeu, ca ocrotitorii și păzitorii 
noștri și ai casei noastre.  

Pe la sfârșitul lui septembrie mi-am adus amin- 
te pomenirea sa, dar la începutul lui octombrie, 
având mult de lucru, am uitat cu totul. Și astăzi mi-
a amintit această mare zi a Bisericii articolul de 
aici357, și m-am pus imediat la rugăciune pentru 
Părintele nostru Dumitru Teologul, omul lui Dum- 
nezeu, cel providențial pentru teologia românească. 
Căci rugăciunea e modul în care vorbești cu Sfinții și 
te odihnești împreună cu ei.  

Și, în cadrul rugăciunilor serii, am îmbinat 
Slujba Înmormântării Preoților cu rugăciunile Paras- 
tasului spre pomenirea sa, și am ajuns la această 
cântare: „La Tine s-a mutat Sfințitul Tău Slujitor, 

 
355 Începută la 15. 54, în zi de sâmbătă, pe 5 octombrie 

2019. Cer înnorat, 16 grade, vânt de 6 km/ h.  
356 Cf. https://www.teologiepentruazi.ro/cv-pr-prof-

acad-dr-dumitru-staniloae/.  
357 A se vedea: https://basilica.ro/parintele-staniloae-

5-aspecte-pe-care-trebuie-sa-le-stii-despre-teologul-crucii/.  
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[Dumitru Teologul, Fericitul, Părintele nostru], 
îndumnezeindu-se acum, prin taina cea făcătoare de 
viață, Hristoase. Primește sufletul lui ca pe o pasăre 
în mâinile Tale, Mântuitorule! Așază-l pe el în curțile 
Tale cu cetele Îngerilor și odihnește[-l] pe acesta pe 
care l-ai luat cu porunca Ta, Doamne, pentru mare 
mila Ta!”358. Și cuvântul îndumnezeire, alături de 
pasăre, de pasăre curată, desăvârșită, au fost cuvin- 
tele care mi-au început predica de acum. Pentru că 
el este o pasăre îndumnezeită, o pasăre unică a Împă- 
răției lui Dumnezeu, care m-a învățat și mă învață 
teologia cea dumnezeiască.   

Și am început predica cu bucuria și cu pacea cu 
care mă bucur de Fericitul Dumitru în fiecare zi. Dar, 
în același timp, cu mirarea că în atâția ani nu am scris 
niciodată o predică la pomenirea sa. Și pentru mine 
este inexplicabil acest lucru! Pentru că evlavia mea 
reală pentru Fericitul Dumitru a început într-o vară 
– nu mai știu acum, pe loc, dacă în timpul facultății, 
al masterului sau al doctoratului –, când a făcut o 
minune imensă în viața mea. Atunci i-am simțit 
prima oară sfințenia vieții sale, deși fusesem copleșit 
din prima de teologia și de viața lui. Adică din timpul 
anilor de seminar.  

Însă, când Sfântul Dumitru, Părintele nostru, a 
intervenit în mod dumnezeiește în viața mea, dato- 
rită rugăciunilor mele către el, atunci Teologul a 
devenit Sfântul pentru mine și mi s-a revelat teologia 
lui în amplitudinea sa. Adică am putut să văd măreția 
lui copleșitoare, muntele teologiei sale, într-o lumină 
clară, beatitudinală.  

Nu i-am vorbit despre minune decât soției mele 
și evlavia noastră față de Fericitul Dumitru a crescut 
constant, pentru că a mai făcut și alte minuni în viața 

 
358 Molitfelnic, ed. BOR 2002, p. 288-289.  
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noastră, a amândurora. Tocmai de aceea el este 
fundamental pentru noi și pentru casa noastă: atât 
ca Sfânt Teolog, prin opera și viața sa, cât și ca Sfânt 
milostiv și iubitor față de noi, prin continua sa purta- 
re de grijă.  

Însă primul om pe care l-am auzit vorbind cu 
evlavie despre Fericitul Dumitru a fost Părintele 
Gherasimos359, după numele său de Monah aghiorit, 
sau, după numele său de Mirean, venerabilul Pro- 
fesor Stilianos Papadopulos [Στυλιανός Παπαδό- 
πουλος]360. S-a petrecut la o mare întrunire teolo- 
gică, la București, convocată întru pomenirea sa. Și 
Profesorul Stilianos a fost singurul care, în mod 
răspicat, s-a rugat lui ca unui Sfânt și a mărturisit că 
îl consideră un Sfânt. Acest lucru m-a făcut să mă rog 
Fericitului Dumitru cu încredere, ca unui Sfânt, și el 
a reintrat în viața mea printr-o minune, la un mod 
mult mai abisal, și s-a făcut tot mai minunat întru 
ochii noștri. În ochii inimii noastre.  

Și atunci am înțeles că Sfinții nu se descoperă 
oamenilor în mod evident, din prima, în adâncul lor, 
ci e nevoie ca și noi să mergem cu încredere, cu 
evlavie, spre ei și să ne rugăm lor. Pentru că întâlni- 
rea cu Sfinții e descoperirea lor în viața noastră, e 
revelarea lor față de noi, pe măsură ce noi dorim o 
întâlnire reală cu ei.  

Și pentru că am vorbit de minunile Sfântului 
Dumitru Teologul în viața noastră, prin care ne-a 

 
359 Am amintit un moment important pentru mine în 

predica de aici, în n. 22:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/04/19/predica

-despre-diverse-locuri-scripturale-si-patristice-3/.  
360 Cf.  
https://el.wikipedia.org/wiki/Στυλιανός_Παπαδόπου

λος.  
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ajutat și ne-a întărit dumnezeiește, vă voi mărturisi 
una dintre ele. Doream să-mi încep munca teologică 
în mod sistematic și nu știam spre ce direcție. În- 
cepusem să lucrez la editarea operei Fericitului Ilie 
văzătorul de Dumnezeu și, în același timp, înce- 
pusem să scriu, în mod contemplativ, despre cărțile 
Scripturii. E vorba despre anii de facultate. N-avem 
surse teologice la îndemână, n-avem oameni de 
calibru teologic care să mă ajute, ci doar câțiva 
prieteni entuziaști, care au ținut loc de toate. Și, în 
ciuda lipsei de sprijin real în munca de cercetare 
teologică, și fără să am vreo perspectivă clară asupra 
a ceea ce am de făcut, într-o zi minunată, rugându-
mă Dumnezeiescului Dumitru, astăzi pomenit, am 
primit în dar de la el...traseul teologic fundamental 
al vieții mele. Adică ideea de a scrie Teologia 
Dogmatică Ortodoxă la care lucrez, pentru că ea mă 
va împlini interior. Lucru care s-a petrecut în 2004- 
2005. Numai că minunea Dogmaticii, atunci, la 
început, părea atât de extraordinară, încât nu-mi 
puteam imagina nici pașii și nici munca pe care le cer 
o astfel de realizare teologică. Dar știam că trebuie să 
am o perspectivă genetică asupra dogmelor, pornind 
de la Scriptură și de la Părinți și de la cultul Bisericii, 
pentru ca să văd în mod punctual cum S-a revelat 
Dumnezeu în viața lumii.   

Însă Sfântul Dumitru mi-a revelat atunci o ma- 
nieră de lucru care lui nu i-a fost proprie! Și acest 
lucru m-a minunat cel mai mult atunci și de atunci 
până azi. Pentru că, în comparație cu modul în care 
el și-a scris teologia, pe bază de concluzii teologice, 
mie mi-a revelat să fac teologie pornind de la sursele 
teologice, făcând abstracție de tot ceea ce știu despre 
teologie. Și, din acest motiv, eu mi-am început Dog- 
matica pe baza revelației lui Dumnezeu din Scrip- 
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tură, lăsându-L pe Dumnezeu să Îmi vorbească 
despre Sine în fiecare verset. Ca astfel, pas cu pas, să 
vedem care e teologia despre Dumnezeu, despre 
mântuire, despre Biserică etc. din Scriptură și cum s-
a prelungit sau a fost aprofundată de Sfinții Părinți ai 
Bisericii.  

Însă, pentru ca să vorbesc despre teologia Scrip- 
turii, trebuia să am o traducere reală a Scripturii. Și, 
pe când scriam teza doctorală, am început să mă 
apropii de Scriptură pe edițiile științifice ale Scrip- 
turii din limba greacă. Eu, cel care nu aveam cărți și 
nici prieteni teologi, am început să am zeci, sute, mii, 
zeci de mii de cărți teologice și, totodată, și prieteni 
teologici. Pentru că, în mod minunat, Fericitul Du- 
mitru nu mi-a dat numai ideea de lucru, ci, în mod 
metodic, se ocupă de toate sursele de care eu am 
nevoie. Și an de an, pe când eu traduc Scriptura, 
alături de ea având și alte proiecte teologice, Dogma- 
tica se scrie în ritmul ei tulburător de frumos și de 
smerit.  

În 2006, prin luminarea lui Dumnezeu, am în- 
ceput munca online. Iar ieșirea mea reală spre public 
se produce de atunci în fiecare zi. Dar n-am vorbit 
explicit până acum despre Dogmatica mea. Am 
publicat primul volum în 2015361, însă, în taină, am 
lucrat la ea și voi lucra toată viața mea. Pentru că 
traducerea Dumnezeieștii Scripturi e un auxiliar al 
Dogmaticii, având nevoie de ea pentru a-mi scrie 
Dogmatica.  

De ce Dumnezeiescul Dumitru m-a luminat să 
fac drumul invers al scrisului său teologic? De ce să 
nu continui cu concluzii peste concluzii teologice, de 

 
361 A se vedea:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/06/12/teologi

a-dogmatica-ortodoxa-vol-1/.  
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ce să nu rezum Sfinți și teologi de tot felul, ci, dim- 
potrivă, să o iau de la zero, ca și când n-aș ști nimic 
despre teologie? M-am întrebat câțiva ani la rând 
după minune. Și într-o zi am înțeles că drumul acesta 
al meu, pe care el mi l-a dăruit în mod minunat, este 
drumul de care are nevoie orice om în creșterea lui 
teologică. E drumul smerit de la simplu la complex. 
Pentru că eu privesc cu atenție textul Scripturii și 
scot din el teologia lui, apoi voi face același lucru și 
cu Sfinții Bisericii și cu cultul ei și cu dogmele și 
canoanele Bisericii. Și voi pune toate fărâmele de 
adevăr la un loc, în mod sistematic, pentru ca să 
vedem cum arată revelația lui Dumnezeu de-a lungul 
secolelor. Căci ceea ce interesează pe un om al cre- 
dinței e adevărul mântuitor al lui Dumnezeu și nu 
speculațiile și contestările și bagatelizările teologice. 
Omul credincios citește teologie pentru ca să se lu- 
mineze în credința lui și pentru ca să se întărească în 
evlavia sa și în viața de sfințenie. Tocmai de aceea, o 
teologie care merge pe surse dăruie realitatea netru- 
cată și ea e bucuria de taină a omului credincios.  

Dacă mă întrebați azi-dimineață, pe când 
slujeam cele 3 Parastase pe care le-am avut la Bise- 
rică, despre ce o să fac în această seară, v-aș fi spus 
că am să mă rog și că am să citesc, apoi, ca să adorm, 
am să mă pun la televizor și în online, până îmi vine 
somnul. Dar iată că vorbesc despre Sfântul Dumitru, 
Părintele nostru, și vă spun niște lucruri de taină, pe 
care nu le știe nimeni în afară de soția mea. Și asta, 
pentru că el mi-a dezlegat inima și mâna să vi le scriu 
în această seară, și sunt surprins și eu de gestul pe 
care îl fac.  

Eu nu l-am întâlnit pe Părintele Dumitru nicio- 
dată în viață! Eu m-am întâlnit cu cărțile lui, cu 
oameni care mi-au vorbit despre el și care îl cunoscu- 
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seră, cu mormântul lui de la Cernica și cu el în ru- 
găciune. Dar nu cred că am pierdut nimic esențial 
prin faptul că nu l-am cunoscut pe când trăia cu noi. 
Pentru că acum, duhovnicește, din slava lui Dum- 
nezeu, l-am cunoscut și îl cunosc atât de interior, 
încât nici nu mi-aș fi putut imagina vreodată acest 
lucru.  

Mai înainte ca să mă rog și să predic, am scris 
pe Facebook despre el: „Mesajul său e acesta: ajungi 
Teolog dacă slujești, scrii, traduci, te dărui în fiecare 
zi”. Pentru că el a scris și a tradus enorm de mult, 
tocmai pentru că s-a dăruit zilnic. Fiind neînțeles, 
urât, minimalizat, marginalizat, gelozit, plagiat de 
mulți, Părintele Dumitru și-a sfințit viața și și-a scris 
opera. Consecvența lui teologică – care i-a enervat pe 
mulți dintre contemporani, dar care îi enervează și 
pe mulți dintre urmașii teologici – a biruit și biruie 
în istorie! Căci conștiințele oamenilor credincioși, 
luând opera lui în mână, se întâlnesc cu o muncă 
sfântă, binecuvântată de Dumnezeu din destul, și ea 
îi smerește. Pentru că și el s-a smerit în fața lui Dum- 
nezeu, muncind și slujind zilnic lui Dumnezeu și 
oamenilor.  

Așa că Părintele Dumitru mi-a dat asceza Dog- 
maticii, prin sfintele sale rugăciuni, acest jug dulce al 
teologiei, care mă obosește și mă împlinește zilnic. Și 
mă bucur să îi mulțumesc și public pentru marea sa 
milă cu mine și pentru minunile sale cele atât de 
delicate. Căci dacă Sfântul Ilie văzătorul de Dum- 
nezeu mă făcuse isihast, prin sfintele sale rugăciuni, 
Sfântul Dumitru Teologul m-a făcut, tot prin sfintele 
sale rugăciuni, teolog. Și acești Sfinți Părinți ai sufle- 
tului meu vor să îmbin în viața mea rugăciunea cu 
scrisul, liniștirea cu traducerea, slujirea cu propovă- 
duirea. Adică am ce face și ziua și noaptea, toată ziua 
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și toată noaptea, având grijă, totuși, să nu mai intru 
în stări de surmenaj extrem ca anul trecut.  

Pe scurt: sunt foarte recunoscător Fericitului 
Dumitru Stăniloae! Și cred că trebuie să fim cu toții 
recunoscători și, noi, românii lui, dar și creștinii 
ortodocși din întreaga lume, cât și „creștinii” din 
afara Bisericii. Pentru că în teologia lui sunt izvoare 
de viață și de luminare pentru toți. El a privit 
adevărul lui Dumnezeu peste tot în Biserică și peste 
tot în lume. Avem nevoie de oameni cu deschiderea 
lui, cu dragoste lui față de adevăr, cu sensibilitatea sa 
față de patria sa, cu recunoștința sa față de Sfinții 
Bisericii. Avem nevoie de teologi verticali, de oameni 
care să caute adevărul cu nesaț și care să-l propovă- 
duiască cu mărime de suflet.  

Tocmai de aceea, pomenirea sa de peste an 
trebuie să fie moment de bucurie pentru toți, zi de 
veselie dumnezeiască pentru Biserica noastră. Căci 
avem un Sfânt nespus de mare de arătat lumii, pe 
care trebuie să îl traducem și să-l comentăm, dar, 
mai ales, să-l urmăm în viața noastră de credință. 
Amin!  
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Predică la Duminica a XXI-a după Cinci- 
zecime [2019] 

 
 

Iubiții mei362,  
 

 
 
cei care disprețuiesc cuvintele nu știu că ele 

sunt purtătoare de viață. Pentru că un om este om 
prin cuvinte. Prin cuvintele pe care le-a învățat de la 
părinții lui, de la Școală, de la Biserică, de la socie- 
tate. Căci toate lucrurile bune ale vieții noastre ne-
au fost predate prin intermediul cuvintelor și ale 
gesturilor și ale faptelor de iubire față de noi. Și noi, 
la propriu, suntem niște cuvinte vii, pentru că la rân- 
dul nostru putem să exprimăm față de alții experien- 
ța noastră de viață.  

Dar, pe cât de mici sunt cuvintele și pe cât de 
nesemnificative pot părea unora, pe atât ele sunt de 
importante pentru noi. Căci niciun cuvânt care ne 
vizează nu piere în vânt, ci el ne străbate întreaga 
ființă, uneori întreaga viață. Un cuvânt poate să ne 
tulbure sau să ne enerveze. Un cuvânt poate să ne 
amăgească sau să ne liniștească. Depinde ce pui în 
cuvinte și cum ajung cuvintele tale în inima omului 
căruia i te-ai adresat.  

Când mergi la piață și cumperi semințe, se- 
mințe pentru legume, ele par niște mici gâze moarte. 
Niște realități muzeale. Iei în mână câteva semințe 
de roșii, de castraveți sau de ridichii și ele sunt uscate 
și părut moarte. Dacă n-ai fi văzut niciodată ce poate 

 
362 Începută la 7. 33, în zi de miercuri, 9 octombrie 

2019. Cer senin, 5 grade, vânt de 3 km/ h.  
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să răsară din aceste semințe, ai avea tot dreptul să te 
îndoiești de vitalitatea lor. Dar dacă le pui în pământ 
atunci când trebuie, la timpul lor, și uzi acel pământ, 
iar soarele îl încălzește și se întrunesc toate condițiile 
pentru încolțirea semințelor, atunci cele care păreau 
moarte se dovedesc foarte vii, nespus de vii, pentru 
că rodesc viață.  

Însă viața e o ecuație pozitivă și nu o negație. 
Pentru că trebuie să existe sămânță, sămânță bună, 
dar și condiții de încolțire și de dezvoltare a seminței. 
În sine, fără condiții prielnice, sămânța rămâne cla- 
ustrată în ea însăși, rămâne o potențialitate. Dar, 
pusă în lucrare, sămânța devine o instituție, pentru 
că orice vrej de roșii e o fabrică de viață. Și acel vrej e 
dezvoltarea seminței, a acelei semințe ce părea ne- 
semnificativă.  

Cuvântul sămânță vine de la semen, seminis din 
latină, unde înseamnă tot sămânță363. Dar tot din 
cuvântul latin îl avem și pe semen, pe semenul 
nostru, pe cel care seamănă cu noi. Și de ce seamănă 
cu noi? Pentru că și el s-a născut din aceeași conjunc- 
ție a seminței bărbătești cu cea femeiască. Fiindcă 
scopul sexualității umane e acela de a produce să- 
mânță, pentru că sămânța stă la fundamentul tru- 
pului copiilor noștri. Și noi, ca părinți, le dăm 
copiilor un trup din trupul nostru, pentru că le dăm 
sămânța noastră. Dar suntem împreună-creatori cu 
Dumnezeu ai copiilor noștri, pentru că El le dă 
copiilor noștri sufletele lor. Suflete care nu au pre- 
existat trupului, ci care sunt create de El atunci când 
copilul se zămislește în uterul mamei sale. Căci 
copilul, din prima clipă a vieții sale, e suflet și trup, e 

 
363 Cf.  
http://archives.nd.edu/cgi-

bin/wordz.pl?keyword=semen.  
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un suflet întrupat, și are nevoi spirituale și materiale. 
Pentru că el este și sufletesc și trupesc în același 
timp, atâta timp cât are suflet spiritual și nemuritor, 
dar un trup muritor.  

Însă, dacă noi suntem bolnavi, vom da copiilor 
noștri un trup bolnav. Pentru că Dumnezeu nu ne dă 
un suflet bolnav! El ne dă fiecăruia în parte un suflet 
curat, un suflet sănătos, pe care l-a creat numai pen- 
tru noi și care înregistrează doar viața noastră. 
Pentru că e al nostru, e unic, e doar pentru noi, căci 
e doar sufletul nostru. Însă învățăm păcatul, viața în 
păcat din uterul mamei noastre, pentru că intrăm în 
contact cu viciile umane și le acceptăm intrarea în 
noi.  

Tocmai de aceea, Dumnezeu ne-a dat Botezul 
pentru a ne transfigura viața noastră din primele luni 
ale vieții noastre. Căci, prin Botez, El Însuși Se 
sălășluiește în noi prin slava Lui și trăiește în noi, 
făcându-ne pe noi duhovnicești. Dacă nu ne-am fi 
botezat în pruncie, am fi trăit moartea sufletească ca 
pe o realitate „firească”. Însă noi, cei botezați, cei 
înfiați de Dumnezeu, trăim viața cea duhovnicească, 
pentru că ea e viața firească, viața autentică, viața 
normală a oamenilor. Pentru că omul a fost creat de 
Dumnezeu pentru ca să trăiască cu El și să nu moară 
niciodată. Nefiresc e păcatul, cât și consecința pă- 
catului: moartea. Păcatul și moartea sunt lucrurile 
nefirești ale omului!  

De aceea, boala din trupul nostru e nefirească, 
pentru că e consecința păcatului. Dumnezeu nu a 
creat boala și nici moartea, ci ele sunt consecința 
păcatului. Și dacă am primit un trup bolnav de la 
părinți, acel trup e moștenirea grea pe care am pri- 
mit-o. Și, în boala noastră, în bolile noastre, înțe- 
legem în mod practic cât de rău e păcatul și cât de 
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nefiresc e el pentru noi. Iar păcatul se perpetuează 
prin gânduri, prin cuvinte, prin gesturi, prin fapte, 
fiind un virus pe care îl considerăm „un aer proas- 
păt”. Dar cum tutunul nu ne face mai sănătoși, tot la 
fel păcatul ne face tot mai morți. Și ne trăim moartea 
încă de pe acum, această totală inadecvare, nepo- 
trivire cu viața noastră, pentru că pactizăm interior 
cu păcatul în loc să ne bucurăm și să ne veselim 
împreună cu Domnul. Trăind în slava Lui și împli- 
nind poruncile Sale.  

Căci poruncile Domnului sunt acele cuvinte pe 
care noi le disprețuim, atunci când păcătuim. Ni se 
par niște „simple vorbe”, peste care credem că 
„putem să trecem foarte ușor”. Dar dacă trecem peste 
cuvintele Lui, care sunt ca niște geamanduri în 
ocean, ne înecăm. Pentru că ne aruncăm în moarte 
în loc să trăim fericiți pe pământ. Și fericirea pe pă- 
mânt înseamnă tocmai a asculta de Dumnezeu, a 
împlini poruncile Sale! Pentru că poruncile Lui sunt 
viața noastră. Poruncile Lui sunt viața noastră du- 
hovnicească, adevărata noastră viață, care ne face vii 
pentru veșnicie.  

Semănătorul Își aruncă mereu în noi sămânța 
Lui [Lc. 8, 5]. Semănătorul nu minimalizează pe 
nimeni. El aruncă sămânța și în Iudas și în Pavlos, și 
în Iorga și în Hitler, și în Marin și în Ioana. Cuvântul 
Lui e pentru toți și accesul la El e garantat pentru 
toți. Pentru că nu există, dintru început, teren viran 
și teren mănos, ci tot omul pleacă în viață ca un teren 
mănos, ca un pământ cu ample posibilități de dez- 
voltare. Însă, cum ajungem noi, în viața noastră, de 
la pământ mănos la unul deșertic, e treaba noastră, 
treaba noastră rea, proastă. Căci, dacă ne greșim 
viața, atunci ne-o greșim pe barba noastră, pe ale- 
gerea noastră, pentru că nimeni nu alege în locul 

272



nostru. Chiar și atunci când pasăm responsabilitatea 
pe părinți, pe sistemul politic, pe alte condiții obiec- 
tive, noi știm, de fapt, că am greșit, tocmai pentru că 
am vrut să greșim. Am ales greșit, pentru că am vrut 
să trăim așa după cum ne-am ales.  

De aceea, sămânța în noi nu rodește, nu pentru 
că cuvântul lui Dumnezeu nu are putere, ci pentru 
că nu găsește în noi condițiile prielnice ca el să 
rodească și să devină o pajiște duhovnicească. Ne 
credem improprii cuvântului lui Dumnezeu, ne 
credem nevrednici de mântuirea lui Dumnezeu, și de 
aceea experimentăm moartea, cel mai nefiresc lucru 
al întregii existențe. Pentru că Dumnezeu a creat 
doar viața! Doar viața cu El, pentru că El ne-a vrut și 
ne vrea veșnic vii.  

Aseară ascultam mărturia de viață a unui pastor 
penticostal364, căruia i-a murit copilul, singurul, în 
primele luni de viață. Și când și-a îngropat copilul, pe 
care și-l dorise foarte mult, credința lui s-a clătinat. 
Pentru că nu înțelegea de ce Dumnezeu ne trimite 
astfel de dureri în viața noastră. Însă comunitatea în 
care era el, în loc să mai țină slujba, a venit după el 
la cimitir și l-a îmbrățișat. Și asta l-a făcut să-L simtă 
pe Dumnezeu aproape.  

Pentru că Dumnezeu nu ne trimite doar cu- 
vintele Lui, ci El ne și îmbrățișează, dacă ne dorim 
acest lucru. După cum nici noi nu considerăm că o 
relație e formată doar din cuvinte, ci și din gesturi, 
din fapte, din împreuna petrecere cu oamenii. Căci 
toate gesturile și faptele de iubire sunt condițiile 
prielnice pentru a răsări și a crește sămânța lui Dum- 
nezeu din noi. Iubirea pentru oameni e apa care 
hrănește sămânța și soarele care o îmbrățișează.  

 
364 E vorba de Pastorul Florin Ianovici.  
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Dar dacă am ajuns terenuri virane, pline de 
murdărie, nu e timpul pierdut! Ne putem ecologiza 
spațiul vieții noastre. Așa cum tinerii, luând sacul de 
gunoi, merg și strâng chiștoacele și peturile și rezidu- 
urile de tot felul de prin păduri, parcuri și străzi, tot 
la fel și noi putem să ne ecologizăm existența. Căci 
noi înșine am băgat patimile în noi! Noi am învățat 
să mințim, să furăm, să curvim, să ne prefacem, să ne 
certăm, să ne minimalizăm unii pe alții. Dacă nu am 
fi vrut, nu le-am fi făcut. Dar tocmai pentru că vrem, 
de aceea le și facem. Și nu sunt de vină familia, antu- 
rajul, societatea, sărăcia, boala pentru că noi păcă- 
tuim, ci doar noi înșine. Noi pierdem timpul, noi ne 
urâțim interior, noi ne omorâm sufletește și trupește.  

Suntem călăii propriei noastre fericiri.  
Suntem dictatorii propriei noastre tristeți.  
Sămânța Lui ne este la îndemână, o putem înțe- 

lege, o putem accepta oricând în inima noastră, o 
putem lăsa să crească și să înflorească și să rodească 
în noi. Dar sămânța Lui trebuie citită! Trebuie citită 
în Scriptură, în cărțile Sfinților, în viețile lor, în 
Slujbele Bisericii, în istoria lumii, în concretul vieții 
noastre. Dacă nu citești tot timpul în cărți, în oa- 
meni, în lucruri, nu ai cum să primești sămânța Lui, 
sămânța adevărului și a vieții, adică adevărul Său cel 
mântuitor. Pentru că adevărul Lui ne eliberează de 
propria noastră moarte, de păcatele prin care ne 
sculptăm moartea în noi înșine.   

Așadar, iubiții mei, noi am crezut în Domnul, 
pentru că vrem „ca să ne îndreptăm din credința lui 
Hristos [ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ]” [Gal. 
2, 16, BYZ]. Și când te îndrepți din sau prin credința 
în El, atunci nu mai stai cocoșat asupra patimilor. 
Pentru că lucrezi poruncile Lui cele drepte, care te 
fac vertical, te fac drept, te fac Sfânt înaintea Lui.  
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Și noi vrem să trăim lui Dumnezeu [Gal. 2, 19] 
sau cu El, pentru că vrem ca Hristos Domnul să 
trăiască în noi [Gal. 2, 20], dimpreună cu Tatăl și cu 
Duhul Sfânt, prin harul Lor. Și dacă ascultăm de 
Dumnezeu, atunci nu lepădăm harul Lui [Gal. 2, 21] 
cel mântuitor, pentru că lucrăm faptele mântuirii 
noastre.   

Să ne întâlnim și mâine, la pomenirea Sfintei 
Maicii noastre Paraschevi, ca să ne bucurăm duhov- 
nicește! Pentru că ea a crezut și a trăit potrivit cre- 
dinței celei drepte, iar trupul său îndumnezeit e măr- 
turia vie a sfințeniei sale. Amin!  
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Predică la pomenirea Sfintei Preacuvioasei 
Maicii noastre Paraschevi [2019] 

 
 

Iubiții mei365,  
 

 
Sfânta Paraschevi [Παρασκευὴ]366, Maica noas- 

tră, i s-a arătat recent în vedenia visului unei tinere 
din Grecia. A ieșit din icoana ei și „era îmbrăcată în 
negru, cu o năframă pe cap. [...] Era nemaipomenit 
de frumoasă, foarte tânără, [de] o frumusețe inima- 
ginabilă”367. Pentru că era plină de slava lui Dum- 
nezeu în care ea acum locuiește. Și ea s-a arătat 
acestei tinere pentru ca să o încredințeze despre exis- 
tența lui Dumnezeu și a Sfinților Lui. Fiindcă Sfinți- 
lor lui Dumnezeu le pasă enorm de mult de noi, do- 
rindu-ne tuturor mântuirea.  

Și subliniez acest lucru, că le pasă enorm de 
mult de noi, pentru că Sfinții nu au nimic de-a face 
cu invidia sau cu răutatea. Vorba nebună că „până la 
Dumnezeu te mănâncă Sfinții” nu are nicio realitate. 
Pentru că Sfinții doresc să ne ducă la Dumnezeu, să 
ne facă să urâm păcatele și să trăim creștinește, și în 
niciun caz să ne îndepărteze de Dumnezeu. Căci ei 
nu sunt ziduri care ne despart de Dumnezeu, ci, 
dimpotrivă, sunt punți de legătură spre Dumnezeu, 

 
365 Începută la 5. 55, în zi de joi, pe 10 octombrie 2019. 

Cer senin, 8 grade, vânt de 8 km/ h.  
366 Cf.   
https://www.synaxarion.gr/gr/sid/889/sxsaintinfo.as

px.  
367 Cf. https://www.comuniuneortodoxa.ro/sfinti-si-

cuviosi-marturii/minune-sfintei-cuvioase-parascheva-la-
tesalonic/.  

276

https://www.synaxarion.gr/gr/sid/889/sxsaintinfo.aspx
https://www.synaxarion.gr/gr/sid/889/sxsaintinfo.aspx
https://www.comuniuneortodoxa.ro/sfinti-si-cuviosi-marturii/minune-sfintei-cuvioase-parascheva-la-tesalonic/
https://www.comuniuneortodoxa.ro/sfinti-si-cuviosi-marturii/minune-sfintei-cuvioase-parascheva-la-tesalonic/
https://www.comuniuneortodoxa.ro/sfinti-si-cuviosi-marturii/minune-sfintei-cuvioase-parascheva-la-tesalonic/


ajutându-ne în toate ca să Îl cunoaștem și să Îl slăvim 
pe Dumnezeu cu adevărat.   

Iar la praznicul din acest an, Sfânta Paraschevi, 
la Iași, va fi alături de Sfântul Ierarh Spiridon 
[Σπυρίδων] de Trimituntos [Τριμυθοῦντος]368. Pen- 
tru că ambii sunt taumaturgi, sunt făcători de mi- 
nuni. Și a fi făcător de minuni înseamnă a fi iubitor 
de oameni. Pentru că Sfinții nu fac minuni pentru ei, 
ci pentru noi. Fiindcă minunile sunt modul în care ei 
ne ajută, din slava lui Dumnezeu, pentru ca noi să ne 
sfințim viața noastră.  

Sfintele Moaște ale Sfântului Spiridon sunt în 
insula Cherchira [Κέρκυρα] sau Corfu369, iar sâmbă- 
tă, 12 octombrie 2019, mâna dreaptă a Sfântului 
Spiridon a fost adusă la București, pe Dealul Pa- 
triarhiei, spre închinare. După care, în aceeași zi a 
ajuns la Iași, unde va sta până pe 17 octombrie370 spre 
binecuvântarea tuturor. Iar dacă Sfinții, prin Sfintele 
lor Moaște, vin tot mai aproape de noi e pentru ca 
noi să venim tot mai aproape de Dumnezeu. Pentru 
că Sfinții sunt călăuzele noastre spre Dumnezeu, 
sunt povățuitorii noștri în cele ale credinței și ale 
evlaviei, învățându-ne să Îl iubim și să Îl slujim cu 
adevărat pe Dumnezeu.  

ÎPS Teofan Savu, în cuvântul său către pelerini, 
a remarcat faptul că și la Iași și în Corfu oamenii vin 
să se închine în fiecare zi371 la cei doi Sfinți ai lui 

 
368 Cf.  
https://www.synaxarion.gr/gr/sid/1430/sxsaintinfo.as

px.  
369 Cf. https://ro.wikipedia.org/wiki/Corfu.  
370 Cf. https://basilica.ro/moastele-sfantului-spiridon-

vor-ajunge-in-bucuresti/.  
371 Cf. https://doxologia.ro/hramul-sfintei-cuvioase-

parascheva/video-cuvantul-ips-parinte-teofan-catre-
pelerinii-sfintei.  
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Dumnezeu, la Sfânta Paraschevi și la Sfântul Spi- 
ridon. Și aceasta pentru că „Sfinții îi ascultă, îi 
înțeleg”372 pe cei credincioși. Și îi înțeleg, pentru că 
sunt plini de iubire față de confrații lor de pe pământ 
și, în același timp, sunt luminați de Dumnezeu con- 
tinuu spre înțelegerea noastră. De aceea, Sfinții ne 
ajută în tot lucrul cel bun, ne călăuzesc spre tot 
adevărul, ne fac oameni vii, duhovnicești ai Bisericii 
prin sfintele lor rugăciuni, pentru că ei doresc să fim 
ca ei. Vor ca și noi să ajungem în Împărăția lui Dum- 
nezeu și să trăim împreună cu ei continua revelare a 
lui Dumnezeu în viața noastră.  

Sfânta Paraschevi sau Sfânta Vineri a trăit în 
secolul al 11-lea373 și a adormit la vârsta de 27 de 
ani374. Și nu i-au trebuit nici 40, nici 60, nici 80 sau 
100 de ani ca să își sfințească viața, ci și-a sfințit-o la 
nici 30 de ani! Căci, făcându-se bineplăcută lui 
Dumnezeu, El a iubit-o pe Sfânta Paraschevi și a luat-
o dintre cei păcătoși [Înț. lui Sal. 4, 10]. A luat-o la 
Sine, pentru că „sufletele celor Drepți [sunt] în mâna 
lui Dum- nezeu” [Înț. lui Sal. 3, 1, LXX].   

Iar „Sfânta Cuvioasă Paraschevi, din data de 13 
iunie 1641, își are Sfintele sale Moaște la Iași”375. Și de 
378 de ani ele sunt pe pământ românesc, învățându-
i pe români să se lepede de ei înșiși și să Îl urmeze pe 
Hristos ca să moștenească viața de veci. Pentru că nu 
putem trăi creștinește decât ca oameni duhovnicești, 

 
372 Ibidem.  
373 Cf. https://doxologia.ro/viata-sfant/viata-sfintei-

cuvioase-parascheva-de-la-iasi.  
374 Cf.  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/10/13/predica-

la-vecernie-la-pomenirea-a-doi-sfinti-facatori-de-minuni-
13-octombrie-2018/.  

375 Ibidem.  
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ca oameni Sfinți. Pentru că viața creștinului e viața 
cu Dumnezeu, e viața sfântă.  

Însă cei care nu au de-a face cu sfințenia și, de 
aceea, nici nu îi iubesc pe Sfinți, luptă împotriva Sfin- 
ților lui Dumnezeu. Nu vor Bisericile închinate lor, 
nu vor Sfintele lor Icoane, nu vor Sfintele lor Moaște. 
Pentru ei trupurile lor cele nestricate, cele îndum- 
nezeite, cele făcătoare de minuni sunt niște „ca- 
davre”, când ele sunt pline de viața lui Dumnezeu, de 
slava Lui, pentru că ei au trăit întru slava Lui și 
trăiesc în Împărăția Lui, întru slava Sa cea veșnică și 
necreată.  

Dar trupurile noastre cele pline de păcate sunt 
cadavre, încă de acum sunt cadavre, și ele vor începe 
să se strice la câteva ore după moartea noastră. 
Adesea îngropăm oameni care deja put, care deja se 
descompun sub ochii noștri. Însă trupurile Sfinților, 
trupurile lor cele îndumnezeite, trupurile lor cele 
frumoase, cele pline de sfințenie, pe care noi le nu- 
mim Sfinte Moaște, nu se strică în mod deplin, nu 
put, nu îți provoacă scârbă și nici frică, ci, dimpo- 
trivă, te umplu de har, de bucurie, de veselie dum- 
nezeiască, de curăție, de sfințenie, te vindecă de 
boală și te întăresc în asceză și în evlavie. Pentru că 
trupurile lor nu sunt locuințele morții, ci ale Vieții. 
În trupurile lor locuiește slava lui Dumnezeu ca și în 
sufletele lor. Și ei ne dăruie slava Lui, ne dăruie toată 
comoara vieții lor, care e slava Lui, și sufletele lor cele 
îndumnezeite vin în ajutorul nostru.  

Și mai minunat e ceea ce face Sfântul Spiridon, 
Părintele nostru, Ierarhul care a participat la Sinodul 
I Ecumenic și, care, prin mâna lui, este acum în 
România. Căci Sfintele lui Moaște părăsesc racla din 
Cherchira, el devine de multe ori un Sfânt deplin 
transfigurat, cu suflet și trup, și merge întru ajutorul 

279



oamenilor376. Iar „atunci când [Sfintele Moaște] 
revin, în chip minunat, ele sunt calde și prăfuite; la 
rândul lor, încălțările noi ale Sfântului apar tocite, 
păstrând pe ele pământ și fire de iarbă”377. Semn că a 
mers în mod real în lume, ca să facă bine oamenilor.  

Dar și Sfânta Paraschevi se manifestă ca o ființă 
vie! Pentru că atunci când o femeie a vrut să îi pună 
o pernuță, în dar, sub cap, în racla ei, „Sfânta a ridicat 
capul pentru ca femeia să-i așeze pernuța în raclă”378.  

Și atunci cum sunt „cadavre” trupurile acestor 
Sfinți ai lui Dumnezeu, când ele sunt preaminunate 
în ochii credinței noastre? Însă, când ești trupesc, 
când ești pătimaș, îi vezi pe toți ca fiind pătimași, 
căci consideri că ei sunt ca tine. Că ei trăiesc și gân- 
desc ca tine. Însă Sfinții lui Dumnezeu trăiesc du- 
hovnicește și Îi slujesc lui Dumnezeu cu sfințenie. 
Fapt pentru care viața lor, aici și în veșnicie, e o 
minune negrăită.  

Pentru că viața lor de aici se continuă în 
veșnicie. Nu există un hiat între aici și acolo, ci viața 
lor de aici, viața lor de sfințenie, devine inexprimabil 
de sfântă în Împărăția lui Dumnezeu. Căci ei sunt 
dumnezeii întru care locuiește Dumnezeu. Ei sunt 
cei îndumnezeiți prin slava lui Dumnezeu și prin 
nevoința lor de-o viață.  

Așadar, cei care trăim cu Dumnezeu, ne bu- 
curăm de Dumnezeu și de Sfinții Lui. Și nu plecăm 
urechea la palavre, la satanisme de tot felul, la 

 
376 Cf. http://altarulcredintei.md/spiridon-sfantul-

care-paraseste-racla/.  
377 Ibidem.  
378 Cf.  
https://doxologia.ro/minuni-vindecari-

vedenii/sfanta-parascheva-ridicat-capul-pentru-primi-dar-
o-pernuta.   
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neevlavia celor necredincioși, ci noi îi cinstim pe 
Sfinți cu evlavie și îi considerăm Părinții și Învăță- 
torii noștri, pentru că ei ne învață și ne conduc spre 
Dumnezeu. Demonii îi împing pe oameni spre Iad 
prin tot felul de înșelări demonice, pe când Îngerii și 
Sfinții lui Dumnezeu ne luminează spre a trăi crești- 
nește, evanghelic, cu sfințenie.  

Iar Sfânta Paraschevi, astăzi pomenită, Maica 
noastră, ne învață sfințenia, ne învață să nu abdicăm 
niciodată de la viața cu Dumnezeu, pentru că viața 
cu El e adevărata viață a omului. Și dacă o ascultăm, 
atunci vom fi cu adevărat fericiți, bucurându-ne de 
fericirea cea veșnică a vieții cu Dumnezeu, cu Îngerii 
și cu Sfinții Lui. Amin!   
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Predică la Duminica a XXIII-a după Cinci- 
zecime [2019]  

 
 

Iubiții mei379,  
 
 

educația copiilor începe din prima lor zi de 
viață și ea este fundamentală pentru fiecare dintre 
noi. Căci educatio, educationis înseamnă ridicare, 
creștere380, dezvoltare armonioasă a omului. Și pe 
copil, de când îl naștem, îl învățăm să mănânce, să 
doarmă, să se simtă în siguranță cu noi. Îl învățăm ce 
e iubirea, ce e credința, ce e liniștea, ce e bucuria, 
căci îl primim cu toată ființa noastră în brațe și îl 
purtăm cu cea mai mare atenție. Și tot ceea ce sădim 
în sufletul și în trupul copilului, aceea va fi moște- 
nirea lui de viață și de sănătate.   

Iar neatenția față de copii costă. Îi costă pe ei, 
dar și pe noi. Un minut de nesupraveghere poate 
însemna o calamitate pentru viața lui, a celui atât de 
fragil. După cum neatenția la detalii în educația 
copilului, în relația parentală cu copilul, naște și 
crește adversitatea copilului față de părinții săi. 
Ajungând ca, la adolescență, când copilul caută să își 
manifeste identitatea, el să scoată în evidență nu 
binele din viața lui, ci tocmai această adversitate a lui 
față de părinți. Pentru că educația nu e bună, dacă 
nu e totală. Trebuie să ne educăm copiii din punct de 
vedere al igienei, al alimentației, al divertismentului 

 
379 Începută la 10. 53, în zi de joi, pe 17 octombrie 2019. 

Soare, 14 grade, vânt de 3 km/ h.  
380 Cf.  
http://www.archives.nd.edu/cgi-

bin/wordz.pl?keyword=educatio.  
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și al odihnei, al comportamentului social, al rapor- 
tării lor la familie, Școală, Biserică, instituții muzeale 
și de cultură, la viață în general. Trebuie să le spunem 
ce să facă și ce să nu facă și din ce motive să facă sau 
să nu facă ceva anume, dar, în același timp, noi înșine 
trebuie să fim exemplele lor de urmat. Pentru că 
discrepanța dintre ce spui și ce faci strică încrederea 
în tine ca factor de educație. Tu, ca părinte, ai ascen- 
dent în viața copilului tău, dacă ești exemplul pe care 
el îl urmează cu entuziasm. Dacă el nu mai are în- 
credere în tine, atunci va privi spre altcineva și acela 
va fi modelul lui de urmat. Și cuvintele tale nu vor 
mai ajunge la el, tu fiind pentru el străinul care l-a 
născut. Lucru care te va umple de nefericire pentru 
toată viața.  

Și vă spun aceste lucruri cu maximum de con- 
știentizare a importanței lor. Pentru că părinții 
trebuie să fie exemplele vii de educație și de com- 
portament din viața copiilor lor. Trebuie să îi educi 
continuu și să mergi în ritmul lor în mod continuu. 
Pentru că va exista un moment când ei îți vor depăși 
așteptările și atunci vei înțelege că educația ta, că 
efortul tău educațional și-a atins scopul. Fiindcă 
copilul a început să meargă pe propriile lui picioare, 
beneficiind de tot ceea ce a învățat de la tine, ca 
părinte, și din interacțiunile lui cu societatea actuală 
și cu înțelepciunea istoriei.   

Îl iei de la zero, îl crești continuu și îi creezi 
cadrul în care el să își găsească propriul său drum. Și 
când el va fi în stare să se întrețină de unul singur, 
vei fi pe mai departe sprijinul lui real, necondiționat, 
dar încurajându-l pe drumul său. Căci scopul educa- 
ției e acela de a crea viitori părinți. Scopul educației 
e acela de a dărui iubire, atenție, cunoaștere și expe- 
riență de viață copiilor noștri, în așa fel încât, la 
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rândul lor, ei să fie părinții reali și înțelepți ai copiilor 
lor.  

Iar ceea ce se petrece în familie, se petrece și în 
Biserică. Fiecărei noi generații de credincioși, Bise- 
rica îi dăruie tot harul și toată înțelepciunea și toată 
sfințenia ei. Pentru că Dumnezeu Își călăuzește Bise- 
rica Sa cu tot harul, cu tot adevărul și cu toată sfin- 
țenia Lui. Iar Familia, Școala și Biserica sunt în viața 
noastră cele trei instituții fundamentale ale educa- 
ției, în care creștem și ne dezvoltăm armonios.  

Însă noi creștem și ne educăm într-o lume în 
care exemplele bune nu îți sar întotdeauna în ochi și 
unde modelele umane nu sunt foarte mediatizate. 
Dacă părinții nu știu să îți vorbească despre Sfinții lui 
Dumnezeu, despre marile genii și marii eroi ai 
omenirii, dacă nu știu să te învețe limba, istoria și 
tradițiile părintești, de la televizor sau din online 
înveți lucruri amestecate. Și bune și rele, dar, mai 
ales, înveți spiritul epocii, care e unul materialist. 
Afundarea noastră în mâncare, în divertisment și în 
pierderea neserioasă a timpului ne face tot mai tru- 
pești, reducându-ne puterea de a înțelege și de a 
simți lucrurile profunde ale voii lui Dumnezeu cu 
noi. Pentru că ne folosim din ce în ce mai puțin 
mintea și puterea de a simți și de a crea lucruri, atâta 
timp cât ajungem să credem că trebuie să fim serviți 
cu ceea ce ne dorim.  

Materialismul epocii noastre trebuie depășit în 
familie, în primii ani de viață. Pentru că trebuie să le 
spunem copiilor noștri că noi nu suntem numai tru- 
puri, ci suntem suflete întrupate, că suntem ființe 
unice. Și că noi, oamenii, avem nevoi sufletești și 
trupești, nevoile sufletești fiind nevoile pe care 
numai Biserica și Școala ni le pot astâmpăra. Căci 
dacă stomacului îi e bine și cu puțină mâncare și 
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băutură, sufletului îi e bine numai cu multă rugă- 
ciune, cu multă citire, cu multă muncă, cu multă 
atenție la tot ceea ce facem.  

Sufletul mănâncă mult mai mult decât mă- 
nâncă trupul, pentru că el e spiritual și nemuritor și 
el poate asimila la nesfârșit. El mănâncă tot ceea ce e 
bun și frumos și profund și sfânt din lume și din 
oameni. Sufletul mănâncă frumusețea și liniștea și 
diversitatea din lume. Sufletul mănâncă toată expe- 
riența duhovnicească, literară, filosofică, științifică și 
tehnologică a lumii. Sufletul e avid de tot ce e nou, 
de tot ce e complicat, de tot ce e nelămurit.   

Dar dacă preferi „să nu faci nimic” în loc să faci 
„multe lucruri” în viața ta, atunci ai pactizat cu mate- 
rialismul epocii, care te vrea îngrășat doar la trup, 
dar nu și la suflet. Însă oamenii care știu că au suflet, 
aceia știu că sufletul are nevoie de banchetele lui du- 
hovnicești și intelectuale. Căci pentru mine o carte 
bună e un eveniment special în viața mea, iar un 
praznic al Bisericii este o desfătare a inimii mele.  
Dacă traduc Scriptura, o traduc cu multă bucurie și 
împlinire duhovnicească, după cum, dacă scriu la 
Dogmatică, știu că mă hrănesc din plin cu adevărul 
și sfințenia lui Dumnezeu, cu ceea ce El ne-a revelat 
spre mântuirea noastră.  

Iar sufletul, când e hrănit duhovnicește și inte- 
lectual din destul, când e plin de rugăciune, de citire 
și de creație, îl face pe om să fie cu totul împlinit, dar 
un stomac plin nu înseamnă și un suflet împlinit. 
Pentru că împlinirea reală a omului se dobândește în 
sufletul său, în modul cum el trăiește, gândește, sim- 
te și se manifestă.  

De aceea, ceea ce facem în sufletul nostru ira- 
diază și în trupul nostru, după cum ceea ce ne 
afectează trupul se reverberează profund și în sufle- 
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tul nostru. Căci orice boală a trupului o simțim 
profund cu sufletul nostru, după cum binele dum- 
nezeiesc din sufletul nostru se răspândește și în tru- 
pul nostru făcându-ne cu totul duhovnicești.   

Însă, dacă vorbim despre patimile din sufletul 
nostru, care sunt răul din noi înșine, înțelegem cât 
de rele sunt din glasul disprețuitor și disperat în 
același timp al demonilor: „Ce [este] mie și Ție [Τί 
ἐμοὶ καὶ Σοί], Iisuse [Ἰησοῦ], Fiule al Dumnezeului 
Celui Preaînalt [Υἱὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ Ὑψίστου]? Mă rog 
de Tine [Δέομαί Σου], să nu mă chinui [μή με βασα- 
νίσῃς]” [Lc. 8, 28, BYZ]. Căci patimile ne chinuie și 
acum, dar ne vor chinui și veșnic, dacă nu ne curățim 
de ele. Pentru că demonii, cât și noi, oamenii cei 
păcătoși, alegem să ne disociem zilnic de Domnul. În 
loc să ne lipim de El și să fim un duh cu El, noi ne 
despărțim interior de El. Și ajungem să spunem, ca și 
demonii: „Ce legătură este între noi și Tine?!”. Căci, 
când ne înnebunește păcatul, noi ne credem auto- 
nomi, noi credem că existăm prin noi înșine, fără 
legătură cu Dumnezeu. Însă noi suntem zidiți de 
Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este „Cel ce pe 
toate le-a zidit, pe toate le-a unit între ele și pe toate 
le ține laolaltă și din veac pe toate le-a proniat și 
pururea le poartă de grijă”381.   

Și de aceea, noi nu putem să Îl ignorăm pe 
Dumnezeu, pentru că El e Cel ce ne ține în existență.  
Nu putem să ne despărțim în mod real de Dum- 
nezeu, după cum nu ne putem despărți nici de 
părinții noștri. Căci El e Cel ce ne-a dat existența și 

 
381 Sfântul Ioan Damaschinul, Cuvânt despre dreapta 

credință. Despre Sfânta Treime. Despre cântarea trisa- 
ghionului, trad. din lb. gr. veche, studiu introd. și note de 
Laura Enache, col. Patristica, vol. 10, Ed. Doxologia, Iași, 
2015, p. 70.  
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ne ține în existență, după cum părinții noștri sunt cei 
care ne-au născut și ne-au educat, pentru că ne-au 
dat un trup din trupul lor și obiceiuri și gânduri și 
sentimente și fapte de la ei și făcute împreună cu ei.  

Și chiar dacă ne despărțim de părinți în mod 
fizic, noi avem în noi înșine moștenirea primită de la 
ei. După cum Iadul nu înseamnă pentru noi o des- 
părțire totală de Dumnezeu, ci nesuportarea iubirii 
Lui, cu care El ne iubește din veci. Pentru că El ține 
toate ființele în existență și este în toate prin slava 
Lui. Iar în Iad ne chinuie iubirea lui Dumnezeu, 
iubirea Lui care nu încape în noi, pentru că noi ne-
am luptat toată viața împotriva Lui.  

Și demonii știau că Iadul e un chin! E un chin 
provocat de prezența Lui cea iubitoare și atotbună. 
Pentru că încă de aici Cel atotbun e disprețuit nu 
pentru că e Cel mai bun, ci pentru că noi suntem răi, 
înrăiți de păcătuirea noastră continuă. Nu Îl supor- 
tăm, pentru că nu vrem să-L iubim! Deși El e Cel mai 
de iubit dintre toți. Iar dacă alegem ceea ce nu ne 
definește, dacă alegem neiubirea, atunci vom fi veș- 
nic chinuiți tocmai de iubirea Lui. Pentru că El e 
neschimbător în iubirea Lui. El e veșnic același. Nu- 
mai noi, alegând răul, alegem ceea ce nu ne definește 
ca oameni, alegem ceea ce e nefiresc pentru noi. Și 
tocmai de aceea, învățându-ne cu răul, nu mai su- 
portăm iubirea Lui. Însă iubirea e cea care ne defi- 
nește pe noi!  

Noi ne naștem din iubire și suntem crescuți și 
educați de părinții noștri din iubire. Pentru noi, 
iubirea e ca soarele pentru plante: fără ea nu putem 
crește, nu putem exista. Și oamenii care au suferit în 
viața lor din cauza că au fost neiubiți, mărturisesc la 
unison că cel mai greu lucru e să te simți neiubit, 
nebăgat în seamă, minimalizat, exclus. 
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Numai că Dumnezeu poruncește duhurilor 
necurate să iasă din om [Lc. 8, 29]! El le poruncește, 
și duhurile, ca zidiri ale Lui, se supun [Lc. 8, 33]. 
Pentru că puterea Lui îi scoate din noi pe demoni. 
Slava Lui îi scoate pe demoni din noi, pentru ca El, 
prin slava Lui, să împărățească în noi. Și El împără- 
țește în noi ca un Atotputernic și ca un Atotfrumos 
pentru inima și viața noastră, pentru că ne umple de 
tărie dumnezeiască împotriva patimilor și de fru- 
musețea Lui cea atotsfântă. Și, prin binele Lui cel 
dumnezeiesc, El împlinește și desăvârșește educația 
primită de noi de la părinți, din Biserică, din Școală, 
din societate, curățindu-ne, luminându-ne și sfințin- 
du-ne pe noi cu marea Sa iubire de oameni.  

De aceea, iubiții mei, înainte de Școală, Familia 
e prima Școală a omului! Familia și Biserica îl educă 
pe copil pentru Școală, pentru școala care nu se 
termină toată viața. Un copil educat e un copil avid 
de noutatea continuă a Școlii. Un copil educat în 
familie și la Biserică e un copil atent, respectuos, 
ascultător, care își notează pe caiet ceea ce trebuie să 
rețină, care își ține curate manualele, care vine în- 
grijit la școală și are o relație bună cu colegii lui de 
clasă și de școală. Un copil educat creștinește e un 
model de urmat pentru toți, pentru că este o lumină 
vie oriunde.  

Educați-vă copiii cu bunătate și faceți-i oameni 
de conștiință! Ei vor fi viitorul dumnevoastră și al 
acestei națiuni. Un om educat, școlit, cu experiență, 
e bun pentru orice societate. Pentru că orice socie- 
tate umană are nevoie de oameni profunzi, cu intui- 
ție, cu empatie, cu discernământ, cu responsabili- 
tate.  

Copiii noștri nu sunt un experiment social!  
Copiii noștri nu sunt o pierdere de timp!  
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Copiii noștri sunt bucuria lui Dumnezeu și voia 
Lui cu noi!  

Pentru că El dorește ca noi să ne bucurăm în 
copiii, în nepoții și în strănepoții noștri și să perpe- 
tuăm marea Lui înțelepciune cu creația Sa. Amin!      
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Predică la cei doi Sfinți Dimitrios [2019] 
 
 
 

Iubiții mei382,  
 

 
 
Mitică, în limba română, e forma hipocoristică, 

mângâietoare383, tandră, dulce, a lui Dimitrios 
[Δημήτριος]384 din limba greacă. E un alint. În opera 
lui Caragiale însă, domn Mitică apare de mai multe 
ori ca un personaj comic, una dintre scrierile sale, 
din 1900, numindu-se Mitică385, pentru ca în 1901 să 
scrie o alta numind-o Tot Mitică386.  

Și Mitică al lui Caragiale e omul „original și 
inventiv”387 la nivel lingvistic, adică glumeț, pus pe 
șotii. De la Mitică s-a ajuns la miticism388, adică la un 
comportament ironic asumat, la un mod de viață 
care are în prim-plan gluma, râsul, bășcălia. Iar tot 
ceea ce astăzi numim stand-up comedy389 e, de fapt, 
un miticism de masă. George Pruteanu vorbea de 

 
382 Începută la 15. 18, în zi de luni, pe 21 octombrie 2019. 

Soare, 27 de grade, vânt de 5 km/ h.  
383 Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Mitică și  
https://dexonline.ro/definitie/hipocoristic.  
384 Cf.  
https://www.synaxarion.gr/gr/sid/990/sxsaintinfo.as

px.  
385 A se vedea: https://ro.wikisource.org/wiki/Mitică.  
386 Idem: https://ro.wikisource.org/wiki/Tot_Mitică.  
387 Cf. https://ro.wikisource.org/wiki/Mitică.  
388 Cf. https://ro.wiktionary.org/wiki/miticism.  
389 A se vedea: https://ro.wikipedia.org/wiki/Stand-

up_comedy.   

290

https://en.wikipedia.org/wiki/Mitică
https://dexonline.ro/definitie/hipocoristic
https://www.synaxarion.gr/gr/sid/990/sxsaintinfo.aspx
https://www.synaxarion.gr/gr/sid/990/sxsaintinfo.aspx
https://ro.wikisource.org/wiki/Mitică
https://ro.wikisource.org/wiki/Tot_Mitică
https://ro.wikisource.org/wiki/Mitică
https://ro.wiktionary.org/wiki/miticism
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stand-up_comedy
https://ro.wikipedia.org/wiki/Stand-up_comedy


existența unui „miticism rasat”390, stilat391, atunci 
când el apare în literatură. Pentru că scriitorul știe să 
îmbrace în cuvinte personajul comic. Dar când fa- 
cem glume despre cineva anume ca să râdem în 
hohote, hiperbolizând însușirile lui sau bagatelizând 
persoana lui, facem umor de masă. Pentru că nu 
urmărim stilul, ci efectul asupra publicului.   

Fast foodul392 e despre efect, despre mâncarea 
în grabă, nesănătoasă, și nu despre stil, despre artă, 
despre mâncarea sănătoasă. Cine știe să prepare 
mâncare într-un mod sănătos sau cine dorește să 
mănânce tot mai sănătos și mai ponderat, acela 
trebuie să fie interesat și de sănătatea lui sufletească. 
Pentru că sufletul mănâncă, se hrănește cu harul lui 
Dumnezeu și cu tot adevărul și cu tot ceea ce e 
frumos în lume și în oameni. Iar dacă încercăm să 
mâncăm tot mai natural și mai cu gust, atunci tre- 
buie să gustăm cu sufletul nostru și din cele mai mari 
iubiri pe care le putem trăi.  

Pentru că iubirea cea mai mare a sufletului e 
Dumnezeu. Întru El, noi trăim cea mai mare îm- 
plinire a noastră, totala noastră împlinire. Apoi 
Îngerii și Sfinții Lui sunt bucuriile noastre cele sfinte, 
duhovnicești. Și El are Sfinți în cer, dar și pe pământ, 
printre noi. Căci Sfinții ajung în cer, în Împărăția lui 
Dumnezeu, numai după ce se nevoiesc aici, pe 
pământ. Iar dacă îi cunoaștem pe unii dintre Sfinții 
lui de pe pământ, trebuie să îi cunoaștem și pe Sfinții 
Lui din cer. Sau, invers, dacă îi cunoaștem pe unii 
dintre Sfinții lui din cer, trebuie să vrem să îi 

 
390 Cf. http://georgepruteanu.ro/CroniciLiterare/0-85-

01albala.htm.  
391 Cf. https://dexonline.ro/definitie/rasat.  
392 A se vedea:  
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fast_food.  
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cunoaștem și pe cei de pe pământ. Pentru că și unii 
și alții slujesc aceluiași Dumnezeu, Dumnezeului 
mântuirii noastre.   

Iar Viețile Sfinților, iubiții mei, cuprind date 
foarte puține despre Sfinții Lui! Și eu am întotdeauna 
această nefericire vie când citesc viața unui Sfânt: 
simt că ea e doar începutul cunoașterii lui. Că ea e 
doar o mică fărâmă din taina vieții lui și din lucrarea 
lui în Biserică și în lume.  

De aceea, oricâte lucruri aș spune despre 
Sfântul Mare Mucenic Dimitrios și despre Sfântul 
Cuvios Dimitrii, pomeniți pe 26 și 27 octombrie 2019, 
aș spune foarte puțin. Și nu aș intra în taina vieții lor, 
pentru că îmi lipsesc mărturiile personale, clare, 
extinse, ale ambilor Sfinți. Însă trebuie să vorbim 
despre Sfinții lui Dumnezeu, indiferent de câte infor- 
mații avem despre ei. Pentru că trebuie să ni-i apro- 
piem de inima noastră și să ne rugăm lor.  

Anastasius Bibliotecarul a scris Passio Sancti 
Demetrii Martyris [Pătimirea Sfântului Mucenic 
Demetrius] și e publicată în PL 129, col. 715-726393. În 
limba engleză, la nivel online, o avem în traducerea 
lui David Woods394. Și de aici aflăm că Sfântul 
Mucenic Demetrius (în latină) sau Dimitrios (în 
greacă) a fost martirizat în timpul Împăratului 
roman Maximianus395, care a împărățit între 286-
305396. A fost martirizat în închisoare, fiind străpuns 

 
393 A se vedea:  
https://books.google.ro/books?id=ofUQAAAAYAAJ&

redir_esc=y.  
394 Idem:  
https://www.ucc.ie/archive/milmart/BHL2122.html.  
395 PL 129, col. 715.  
396 Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Maximian.  
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cu lăncile397, cu sulițele. Și aceasta s-a petrecut 
pentru că Sfântul Mucenic Nestor398, cu rugăciunea 
Sfântului Dimitrios, l-a omorât pe Lyaeus399, un 
luptător puternic și mare la trup, pe care îl admira 
împăratul400.  Trupul său a fost disprețuit de ucigașii 
săi, însă nu și de creștini. Care au venit noaptea și l-
au îngropat cu evlavie401.  

Și în aceeași scriere avem și nouă dintre minu- 
nile Sfântului Dimitrios, ocrotitorul Tesalonicului. 
Iar în prima dintre minuni, Sfântul Dimitrios i-a 
apărut în vis lui Marianus402, care era un senator 
roman403, și l-a trimis la Sfintele sale Moaște pentru 
ca să se vindece de boala lui404. În a doua a vindecat-
o pe o femeie care era bolnavă de scurgere de sânge, 
tot prin venirea ei la Sfintele sale Moaște405. Pe un 
Episcop l-a certat, apărându-i în vis unui Preot, și l-a 
trimis să îi spună Episcopului să nu distrugă tronul 
Casei sale406. Prin Casă referindu-se la Biserica unde 
erau Sfintele sale Moaște.  

Pe altul l-a certat pentru lăcomia lui407. I s-a 
arătat în vedenie și unui căpitan de navă, numit 
Stefanos, și l-a ajutat408. Apoi i-a hrănit pe cetățenii 

 
397 PL 129, col. 717.  
398 A se vedea:  
https://www.synaxarion.gr/gr/sid/999/sxsaintinfo.as

px.   
399 PL 129, col. 717.  
400 PL 129, col. 716. 
401 PL 129, col. 717. 
402 PL 129, col. 718.  
403 PL 129, col. 717. 
404 PL 129, col. 718.  
405 Ibidem.  
406 PL 129, col. 719.  
407 PL 129, col. 720.  
408 PL 129, col. 720-721.  
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Tesalonicului în timp de foamete, cumpărându-le de 
mâncare409. Cel care l-a hulit pe Sfântul Dimitrios s-
a îmbolnăvit grav410, iar Sfântul s-a arătat barbarilor, 
care erau pe punctul de a cuceri Tesalonicul, și i-a 
înspăimântat411. În a 9-a minune și ultima din această 
scriere aghiologică, Sfântul Dimitrios i se arată 
Episcopului Cyprianus și îl eliberează din ro- bie412. 
Și cum i s-a arătat acestuia? Pe când Cyprianus se 
ruga, „a stat [lângă el] un tânăr frumos și slăvit [la] 
chip, având îmbrăcăminte și înfățișare militară 
[astitit adolescens pulcher et forma decorus, milita- 
rem speciem et habitum ferens]”413. Și când Epis- 
copul l-a întrebat cine este, Sfântul Dimitrios și-a 
spus numele, numindu-se pe sine „soldatul marelui 
Împărat [miles Imperatoris magni]”414, soldatul lui 
Dumnezeu.  

Însă nu numai că i s-a arătat Episcopului 
Cyprianus, dar l-a și însoțit și l-a hrănit pe acesta 
timp de 8 zile, până l-a dus la porțile Tesalonicului415. 
Și tocmai când a intrat în Biserica Sfântului și i-a 
văzut o Sfântă Icoană a lui, Cyprianus a înțeles că a 
fost călăuzit chiar de Sfântul lui Dumnezeu416.  

Pentru că Sfinții lui Dumnezeu ne călăuzesc cu 
multă grijă spre tot adevărul mântuirii noastre, dacă 
noi Îl căutăm cu adevărat pe Dumnezeu. Căci atunci 
când cineva Îl caută pe Dumnezeu cu adevărat, 
Dumnezeu Îl călăuzește în mod minunat spre Sine și 

 
409 PL 129, col. 721.  
410 PL 129, col. 721-722.  
411 PL 129, col. 721-723.  
412 PL 129, col. 724.  
413 Ibidem.  
414 Ibidem.  
415 Ibidem.  
416 PL 129, col. 725. 
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spre adevărata Lui Biserică, Biserica Ortodoxă. Însă 
cine dorește să se mintă pe el însuși, acela se oprește 
la diverse religii și spiritualități care n-au de-a face 
cu Biserica.  

„Sfântul Dimitrios era tânăr când a fost marti- 
rizat: avea 36 de ani. Născut în 270 și martirizat în 
ziua de 26 octombrie 306”417. Pe când Sfântul Cuvios 
Dimitrii [Димитрий]418 „a murit la bătrânețe, trăind 
în sec. al 13-lea. Însă nu contează în ce secol trăiești, 
ci doar faptul de a te sfinți ca mădular al Bisericii lui 
Dumnezeu”419. Căci dacă ne sfințim în Biserica lui 
Dumnezeu, atunci suntem de ajutor întregii lumi 
prin rugăciunile și ajutorul nostru.  

Anul acesta, pelerinajul de la București va fi 
între 25-29 octombrie 2019, și alături de Sfintele 
Moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrii vor fi și Sfintele 
Moaște ale Sfintei Mucenice Filotea de la Curtea de 
Argeș și Sfintele Moaște ale Sfântului Ierarh Dionisie 
din Basarabia420. Pentru ca cei doi Sfinți bulgari, care 
au vrut să vină la noi prin Sfintele lor Moaște, să se 
înfrățească cu Sfântul Ierarh Dionisie, românul421, și 
să se roage pentru noi și pentru mântuirea noastră. 
Dar, mai ales, se aduc mai mulți Sfinți la un loc, 

 
417 Cf.  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/24/predica

-la-cei-doi-sfinti-dimitrios-26-27-octombrie-2016/.  
418 Cf.  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/10/25/predica

-la-cei-doi-sfinti-dimitrios-26-27-octombrie-2018/.   
419 Cf.  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/24/predica

-la-cei-doi-sfinti-dimitrios-26-27-octombrie-2016/.   
420 Cf. https://basilica.ro/programul-sarbatorii-

sfantului-dimitrie-cel-nou/.  
421 A se vedea:  
https://ro.wikipedia.org/wiki/Dionisie_Erhan.   
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https://ro.wikipedia.org/wiki/Dionisie_Erhan


pentru ca noi să ne obișnuim tot mai mult cu pre- 
zența Sfintelor Moaște în viața noastră, care ne invită 
să ne rugăm mereu Sfinților lui Dumnezeu.  

Din 1774, Sfintele Moaște ale Sfântului Cuvios 
Dimitrii sunt la București422 și ne ajută pe noi în mod 
continuu prin minunile și rugăciunile sale cele pen- 
tru noi. Căci Sfântul Cuvios Dimitrii îi întoarce pe 
oameni pe făgașul cel bun, îi vindecă pe cei nepu- 
tincioși, vindecă de cancer, vindecă de paralizie, 
vindecă de probleme cu vorbitul, îi ridică pe oameni 
de pe patul morții, îi îndeamnă să se spovedească, îi 
vindecă pe cei care se revoltă împotriva lui423, 
vindecă de demonizare, îi îndeamnă pe oameni spre 
pocăință.  

Eu însumi am simțit din plin lucrarea Sfântului 
Cuvios Dimitrii în viața mea ori de câte ori m-am 
închinat Sfintelor lui Moaște. Pentru că Sfinții 
așteaptă să venim spre ei cu bucurie, pentru ca ei să 
intre în mod definitiv în viața noastră. Și cunos- 
cându-le viața și prezența lor binefăcătoare, noi ne 
împrietenim cu Sfinții lui Dumnezeu și ei se împrie- 
tenesc cu noi. Căci Sfinții doresc ca și noi să urmăm 
vieții lor, pentru ca să fim împreună cu ei pentru toți 
vecii.   

Însă mâna dreaptă a Sfântului Cuvios Dimitrii e 
în Lavra Pecerska [Печерська]424 din Kiev425! După 

 
422 Cf.  
http://www.pravoslavieto.com/life/10.27_sv_Dimitar_

Basarbovski.htm.   
423 Cf. https://ziarullumina.ro/reportaj/minunile-

sfantului-dimitrie-cel-nou-51923.html.  
424 Cf.  
https://ro.wikipedia.org/wiki/Lavra_Peșterilor_din_K

iev.  
425 Cf.  
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cum mâna dreaptă a Sfintei Mucenice Filotea e în 
afara raclei cu Sfintele ei Moaște, care sunt pecetluite 
cu blestem426. Și, probabil, doar mâna ei dreaptă va 
fi adusă la București, așa cum a fost dusă și în alte 
părți ale României.  

Dar oricât de mari sau de mici ar fi Sfintele 
Moaște ale unui Sfânt într-o anume Biserică, ele sunt 
mărturia clară și înveselitoare a sfințeniei lui. Pentru 
că Sfintele Moaște nu sunt create artificial de către 
oameni, ci sunt trupurile Sfinților, care, după ador- 
mirea lor, au fost transfigurate de Însuși Dumnezeu 
prin slava Lui. Dumnezeu e Cel care a lucrat Sfintele 
lor Moaște, pentru că El le-a împodobit cu slava Lui. 
Și noi, atunci când ne închinăm lor și le sărutăm, 
recunoaștem în ele slava și voia lui Dumnezeu, 
recunoaștem în ele intimitatea Sfinților cu Dum- 
nezeu, recunoaștem că El stăpânește în Sfinții Lui. Și 
că trupurile adevăraților oameni, trupurile oameni- 
lor lui Dumnezeu, astfel ajung după moarte: Sfinte 
Moaște. Adică trupuri sfinte, slăvite, împodobite de 
Dumnezeu cu slava Lui cea veșnică.  

Iar dacă pe Sfântul Cuvios Dimitrii îl avem la 
București prin Sfintele lui Moaște, în Catedrala 
Patriarhală, pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrios, prin 

 
https://www.youtube.com/watch?v=1alcBPy0l1Y. 

Minutul 28, Pr. Ioan Moldoveanu.   
426 „Poruncim cuvioșiei/ tale Arhimandrite chir Par- 

thenie, Igumen Argeșului, să le pecetluiești într-un săculețu 
de bogasin nou lăsându-i afară numai mâna cea dreaptă 
pentru sărutarea norodului. și așa pecetluite să le/ așezi în 
sicriu. Și să știe fieșcare/ să se ferească a nu cuteza să 
ciupească/ cât de puțin din sfintele moaște, că am pus 
blestem asupra cui/ a cuteza a să atinge/ să ia. Într-a acesta 
și chip să urmezi/! Și să fii blagoslovit! 1791, mai 10”, cf. 
https://ro.wikipedia.org/wiki/Sfânta_Muceniță_Filofteia_d
e_la_Argeș.    
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Sfintele lui Moaște, îl avem în Tessalonichi [Θεσσα- 
λονίκη] sau Salonic427, în Catedrala cu hramul său428. 
De unde Părintele Marcel Hancheș, traducătorul 
profund de carte patristică și Nașul meu de Cununie, 
mi-a adus o frumoasă Icoană a Sfântului Dimitrios, 
pe cal roșiatic, în îmbrăcăminte militară, având sulița 
în mâna stângă.  

Căci Sfinții lui Dumnezeu ne apără de toate cele 
rele și ne ajută pe drumul sinuos al ascezei noastre.  

La mulți ani tuturor celor care astăzi și mâine 
vă serbați onomastica, avându-i pe Sfinții Dimitrios 
ca apărători și ajutători ai vieții dumneavoastră! Vă 
doresc multă sănătate și împlinire, simplitate și evla- 
vie, echilibru și bunăcuviință întru toate! Amin!  

 
 
 
 
  
     

 
 
 

 
  

 
427 Cf. https://ro.wikipedia.org/wiki/Salonic.  
428 Cf.  
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Sfântul_Dumi

tru_din_Salonic.  

298

https://ro.wikipedia.org/wiki/Salonic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Sfântul_Dumitru_din_Salonic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Biserica_Sfântul_Dumitru_din_Salonic


Predica la 42 de ani [31 octombrie 2019] 
 

 
Iubiții mei429,  

 
 
m-am tot gândit în ultimele zile la ce-am învă- 

țat în ultimul an. Sau am vrut să înțeleg care e starea 
mea de spirit la împlinirea vârstei de 42 de ani. Și, 
după ce m-am tot gândit la acest început al predicii 
de astăzi, mi-am dat seama că al 41-lea an al vieții 
mele a fost un an al liniștii. Al liniștii interioare. Dar 
a fost un an al liniștii nu în sensul că până acum aș fi 
fost agitat, iar acum m-am liniștit cu totul, ci al 
liniștii în acord cu inima mea, cu starea de sănătate 
a inimii mele. Am dormit mai mult, m-am odihnit 
mai mult după puseul de surmenaj din septembrie 
2018 și liniștea mea interioară a venit din împăcarea 
mea cu starea mea de sănătate. Începând să iau zilnic 
pastile pentru ținerea tensiunii în frâu, mi-am dat 
seama că nu mai pot să fiu indiferent față de trupul 
meu, că nu mai sunt atât de tânăr ca până acum, 
pentru că doar împreună cu el pot să scriu, să creez, 
să slujesc pe mai departe.  

Adică am ajuns la conștientizarea faptului că 
sănătatea e foarte fragilă și că sănătatea face parte 
din creația mea. Și când am acceptat această situație 
în septembrie-octombrie anul trecut, înainte de a 
împlini 41 de ani, al 41-lea an al vieții mele a fost o 
plutire lină și fără probleme de sănătate. Pentru că 
îmi iau tensiunea în mod regulat, iau pastile și mă 
vitaminizez în mod zilnic, sunt atent la ce mănânc, 

 
429 Începută la 21. 45, în zi de sâmbătă, pe 19 octombrie 

2019. Cer senin, 17 grade, vânt de 8 km/ h.  
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la cât beau, la cât efort fac, la cât dorm...și de aici vine 
pacea cu mine însumi. Și cu sufletul și cu trupul meu.  

Pe lângă atenția la parametrii sănătății mele, de 
trei luni am trecut de la două mese la o masă pe zi, 
pentru ca seara să fie pentru fructe, apă și vitamine. 
Doar dacă lucrez prea mult după amiaza mai mă- 
nânc ceva și seara. Mi-a fost greu la început cu o 
masă pe zi, luată între 14-16, dar problema nu era 
ziua, ci seara și noaptea. Și de fiecare dată când îmi 
era foame beam apă minerală și foamea înceta. Ceea 
ce înseamnă că stomacul crede că mănâncă și când 
bea apă. Spre sfârșitul primei luni m-am acomodat 
cu ideea mâncării și am înțeles că trebuie să îmi 
diminuez și eforturile pentru un asemenea program 
alimentar. Eforturile fizice, nu mentale!  

Căci îmi era teamă tocmai de faptul că nu o să 
pot face față mental cu mâncare atât de puțină. Însă 
lucrurile stau tocmai invers! De când mănânc puțin, 
gândesc și mai mult și mai repede, dar nu mai am 
prea multă putere fizică. Dacă e să muncesc ceva din 
punct de vedere fizic, am nevoie de mai multă mân- 
care. Însă, dacă e să citesc, să scriu, să creez, am 
nevoie numai de vitaminizare și de somn, dar nu și 
de prea multă mâncare.  

Așadar, la 40 de ani am conștientizat în mod 
real că am trup. Căci până atunci nu avusesem 
probleme de sănătate în trupul meu. Iar de la 41 de 
ani am început să îmi iau și trupul în serios, pentru 
ca sufletul și trupul să meargă la unison. Pentru ca 
acum, la 42 de ani, să am conștiința că trebuie să mă 
ocup și mai intens de opera mea și a soției mele. 
Trebuie să mă concentrez pe traducerea Scripturii și 
pe scrierea Dogmaticii și să editez Istoria literaturii 
române (O perspectivă critică ortodoxă), cartea soției 
mele în 12 volume. Acestea sunt în programul anului 
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și al anilor care vin. Pentru că acestea sunt darul fa- 
miliei mele pentru Biserica și țara noastră și pentru 
toți cei care se vor împrieteni cu literatura noastră.  

Dar înaintarea în vârstă, an de an, m-a făcut să 
înțeleg că îmbătrânirea e un proces foarte împlinitor, 
atunci când muncești zilnic la proiectele vieții tale. 
Mai trece o zi, o lună, un an, dar vezi ceva în urma 
ta. Când privești peste umăr, nu vezi un pustiu, ci 
creație. Munca e împlinirea vieții omului! Munca 
constantă, munca în care te dărui cu totul, munca pe 
care o faci cu dragoste și pe care o dărui cu dragoste 
tuturor.  

Munca cu conștiință și cu recunoștință. Pentru 
că scriu în fața lui Dumnezeu și a oamenilor, la 
vedere, fără să îmi fur singur căciula, fiind recu- 
noscător lui Dumnezeu pentru fiecare clipă și pentru 
fiecare luminare dumnezeiască și pentru fiecare om 
pe care îl întâlnesc și pentru fiecare carte pe care o 
termin de editat. Pentru că viața e darul Său cel prea 
minunat, El dăruindu-ne existența ca să venim con- 
tinuu spre El, dimpreună cu tot ceea ce suntem și 
iubim.  

Creștem în iubire și în prietenie față de oameni, 
ne educăm tot mai mult, ne spiritualizăm continuu, 
pentru că viața cu Dumnezeu e împlinitoare. E cu 
totul împlinitoare. Pe cât cuprinzi, pe atât te extinzi 
interior. Și cel care vrea să te cunoască, trebuie să se 
oprească și să te asculte. Trebuie să te asculte și să te 
citească. Trebuie să se lase pătruns în sufletul său de 
cine ești tu și de ceea ce ai făcut și faci tu. Pentru că 
oamenii se înțeleg numai dacă le acorzi timp real și 
atenție reală. Și ori de câte ori acordăm atenție și 
timp real cuiva, ne regăsim pe noi înșine și ne îmbo- 
gățim continuu. Fiindcă avem nevoie de alții ca să ne 
cunoaștem pe noi înșine.  
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Ca scriitor, eu mă ocup de oameni ca de niște 
tezaure vii. Toate faptele, gesturile, cuvintele, atitu- 
dinile lor mă interesează, pentru că ele vorbesc des- 
pre viața lor. Ca teolog sunt un om al sintezelor 
continue, al conexiunilor de tot felul, preferând însă 
atitudinea simplă și clară față de textele Bisericii. Eu 
iau textele Bisericii în simplitatea și profunzimea lor 
și le contemplu. Pentru că nu mă interesează ce cred 
eu despre ele, ci ce îmi spun ele mie și cum îmi cer 
ele să mă schimb interior pentru ca să fiu propriu lor. 
După cum, pe oameni, îi las să vorbească în modul 
lor și merg în ritmul lor de-a fi, pentru că mă inte- 
resează ei înșiși.  

Și când scriitorul din mine face teologie, el 
vorbește unor oameni reali, pe care îi cunoaște și le 
prezintă totul într-un mod prietenesc. După cum, 
atunci când teologul din mine face literatură, el 
prezintă oamenii în concretețea lor, cu bunele și 
relele lor, pentru că literatura este mărturia reală 
despre starea de a fi a oamenilor.  

Însă, nici în teologie și nici în literatură nu poți 
minți, nu te poți preface, nu poți prezenta lucruri pe 
care nu le cunoști în mod real. Teologia și literatura 
se bazează pe experiența reală. Ca să scrii teologie 
reală, adevărată, mântuitoare, trebuie să ai intimi- 
tate cu Dumnezeu și cu Sfinții și Îngerii Lui și să 
trăiești în mod smerit și cu evlavie în Biserica slavei 
Sale, în Biserica Ortodoxă. Ca să scrii literatură de 
excepție, genială, trebuie să cunoști viața oamenilor 
și să o accepți în realitatea ei nudă, nefalsificată.  

Pentru că cei care încearcă să împodobească 
literar viața oamenilor sunt manieriști, dar nu 
scriitori. După cum, cei care acceptă doar ceea ce vor 
din Tradiția și viața Bisericii, sunt eterodocși de 
multe nuanțe, dar nu creștini adevărați. Pentru că 

302



teologii și creștinii ortodocși trebuie să accepte cu 
totul Tradiția și viața Bisericii, a unicei Biserici a lui 
Dumnezeu, și astfel să își trăiască viața.  

Mai pe scurt, nici teologii și nici scriitorii ade- 
vărați nu pot fi relativiști și nici impostori. Relati- 
vismul n-are ceva de spus tuturor, pentru că scriito- 
rul își reduce cunoașterea la sine însuși. Iar dacă ești 
impostor, dacă ești altul decât pretinzi, se va vedea 
acest lucru în scrisul tău. Pentru că scrisul e mărturia 
despre profunzimea pe care o ai. Despre cunoașterea 
vieții și a oamenilor pe care o ai. Iar dacă nu ai 
profunzime, atunci ești impostor. Pentru că scriito- 
rul e cel care are în mod real ceva de spus despre el 
și lumea lui.  

Scriitorul scrie, vorbește și se implică social. 
Teologul slujește, scrie, vorbește și se implică 

social.  
Când scriitorul ajunge la conștiința slujirii prin 

creația lui, ajunge la o dimensiune religioasă a vieții 
și a operei sale, întâlnindu-se cu ceea ce face teolo- 
gul: îi îndreaptă pe oameni spre mântuirea lor. 
Pentru că, în esență, toți trebuie să facem acest lucru: 
să ne îndreptăm și pe noi, dar și pe prietenii noștri 
spre Dumnezeu. Întoarcerea noastră de la noi înșine 
spre Dumnezeu este esența convertirii religioase. Iar 
slujirea lui Dumnezeu înseamnă punerea noastră cu 
totul în lucrarea Lui. Și când ne punem în lucrarea 
lui Dumnezeu, atunci comunicăm cu adevărat și cu 
Dumnezeu și cu oamenii. Pentru că nu mai căutăm 
să impresionăm oamenii, să îi canalizăm spre scopuri 
obscure, ci spre scopul fundamental al omului: mân- 
tuirea lui.  

Iar viața noastră contează, are valoare, dacă e o 
viață care caută mântuirea, care caută sfințenia lui 
Dumnezeu. La orice vârstă noi putem căuta mân- 
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tuirea și sfințenia lui Dumnezeu. Pentru că acestea 
sunt împlinirea noastră reală.  

Împlinesc astăzi 42 de ani și sunt vesel în inima 
mea. Mă veselesc întru Dumnezeu, întru slava Lui, și 
ea este împlinirea mea. Și sunt împreună, în inima 
mea, cu toți Sfinții, Îngerii și oamenii și cu întreaga 
creație a lui Dumnezeu, pentru că sunt în pace cu 
toți și cu toate. Și vreau ca să mă adâncesc continuu 
în pacea lui Dumnezeu, rugându-mă Lui și slujindu-
I Lui cu bucurie și veselie sfântă.  

La mulți ani tuturor și vă mulțumesc tuturor!  
Dumnezeu să ne ducă pe toți la Sine, ca să fim 

cu El pentru toți vecii, cu Dumnezeul nostru treimic! 
Amin430!  

 
  

 
430 Am terminat predica la 9. 31, în zi de luni, pe 21 

octombrie 2019. Soare, 12 grade, vânt de 5 km/ h.  
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Predică la Duminica a XXII-a după Cinci- 
zecime [2019]  

 
 

Iubiții mei431,  
 

 
 
„rugăciunea celui sărac [δέησις πτωχοῦ] [ajun- 

ge] din gura [lui] până la urechile Sale [ἐκ στόματος 
ἕως ὠτίων Αὐτοῦ]. Și judecata Sa degrabă vine [καὶ 
τὸ κρίμα Αὐτοῦ κατὰ σπουδὴν ἔρχεται]” [Înț. lui Sirah 
21, 5, LXX]. Pentru că dreptatea lui Dumnezeu pri- 
vește din cer [Ps. 84, 12, LXX] peste noi și ne 
răsplătește pe noi după faptele mâinilor noastre [Ps. 
27, 4, LXX]. De aceea, dacă trecem cu vederea 
sărăcia, neștiința, neputințele oamenilor de tot felul, 
păcătuim grav, pentru că ne arătăm nemilostivi față 
de oameni. Pentru că Domnul „iubește milostenia și 
judecata, [iar] de mila Domnului [este] plin pă- 
mântul [τοῦ ἐλέους Κυρίου πλήρης ἡ γῆ]” [Ps. 32, 5, 
LXX]. „Că[ci] Domnul iubește judecata și nu îi va 
părăsi pe cei Cuvioși ai Săi, [ci] întru veac vor fi 
păziți. Iar cei fărădelege vor fi alungați și sămânța 
celor neevlavioși va fi nimicită cu totul” [Ps. 36, 28, 
LXX]. 

Însă ce înseamnă judecata [κρίσιν] lui Dum- 
nezeu? Limba Lui grăiește judecată [Ps. 36, 30, LXX], 
pentru că El Se ridică întru judecată [Ps. 75, 10, LXX]. 
Pentru ca să ne judece pe noi. Și El face „judecată 
tuturor acelora cărora li se face nedreptate” [Ps. 102, 
6, LXX]. Adică El face dreptate cu adevărat în viața 

 
431 Începută la 9. 46, în zi de miercuri, pe 30 octombrie 

2019. Cer înnorat, 9 grade, vânt de 21 km/ h.  
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oamenilor. Pentru că, pe pământ, poți fi nedreptățit 
de unul sau de altul. Pe pământ, în ochii multora, 
poți să ai o imagine deformată a vieții tale. Dar când 
vom ajunge în fața lui Dumnezeu, la Judecata Lui, 
acolo ni se va face dreptate, pentru că ni se va desco- 
peri, în ochii tuturor, viața noastră cu adevărat. Cu 
bunele și relele ei. Și toți vor înțelege cine suntem cu 
adevărat. Pentru că, la Judecata Lui, toți vom cu- 
noaște cine suntem și ce am făcut fiecare dintre noi. 
Căci atunci toate ale noastre vor fi descoperite. Toate 
ale noastre vor fi cunoscute de către toți.  

„Lucrurile mâinilor Lui [sunt] adevăr și jude- 
cată” [Ps. 110, 7, LXX], iar judecata Lui este dreaptă 
[Ps. 118, 137, LXX], pentru că nu nedreptățește pe 
nimeni. Căci „Domnul va face judecată săracului și 
dreptate sărmanilor” [Ps. 139, 13, LXX]. Va face jude- 
cată celor care sunt tratați acum fără considerație, 
celor care sunt minimalizați, excluși, marginalizați, 
ironizați.  

Însă omul evlavios știe că nu are câștig de cauză 
în fața judecății lui Dumnezeu. Și de ce știe asta? 
Pentru că știe că e om păcătos! Tocmai de aceea el se 
roagă Domnului: „Și să nu intri întru judecată cu 
robul Tău [καὶ μὴ εἰσέλθῃς εἰς κρίσιν μετὰ τοῦ 
δούλου Σου], că tot cel viu nu se va îndrepta înaintea 
Ta [ὅτι οὐ δικαιωθήσεται ἐνώπιόν Σου πᾶς ζῶν]” [Ps. 
142, 2, LXX]. Pentru că nimeni nu e Drept înaintea 
Lui, atâta timp cât El îi îndreaptă pe cei Drepți [Ps. 7, 
10, LXX].  

Ce este atunci îndreptarea duhovnicească? E 
viața duhovnicească pe care am început-o din clipa 
Botezului nostru, din momentul de când am devenit 
creștini. Pentru că am devenit creștini prin Botez, 
prin Mirungere și prin Euharistie, prin intrarea noas- 
tră sacramentală în Biserică, căci atunci ne-am 
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îndreptat din credință [ἐκ πίστεως] [Gal. 3, 24, BYZ], 
prin faptele credinței noastre. Și botezându-ne întru 
Hristos, noi ne-am îmbrăcat întru Hristos [Gal. 3, 27, 
BYZ]. Întru slava Lui cea veșnică. Dar cine s-a 
îmbrăcat în Hristos, s-a îmbrăcat și în Tatăl și în 
Duhul Sfânt, pentru că noi am fost botezați în 
numele Dumnezeului nostru treimic432. Și cine s-a 
botezat în numele Dumnezeului nostru treimic, 
acela s-a născut din nou pe temelia Apostolilor și a 
Prorocilor433, pe temelia credinței lor. S-a născut din 
nou foarte repede, pentru că „toate este [sunt] grab- 
nice înaintea Domnului [πάντα ἐστὶν ταχινὰ ἔναντι 
Κυρίου]” [Înț. lui Sirah 18, 26, LXX].  

Și Botezul, Mirungerea, Euharistia le primim în 
grabă, de prunci, pentru ca să creștem întru cunoaș- 
terea și slava lui Dumnezeu în toată viața noastră. 
Pentru că, prin Botez, Domnul ne-a eliberat din 
robia vrăjmașului, care era încuibat în inima noas- 
tră434, și ne-a făcut oi cuvântătoare ale turmei celei 
sfinte a lui Hristos, mădulare cinstite ale Bisericii 
Sale, fii și moștenitori ai Împărăției Sale435. Și ne-a 
făcut din păgâni creștini, pentru ca să viețuim crești- 
nește.  

Și ce înseamnă să viețuiești creștinește, ca un 
creștin? Înseamnă să viețuim după poruncile Lui, 
păzind pecetea harului nestricată și ferindu-ne de 

 
432 Căci Episcopul sau Preotul, afundându-l de trei ori 

pe cel care se botează în apă sfințită, spune: „Se botează 
robul lui Dumnezeu (numele celui care se botează) în 
numele Tatălui. Amin! Și al Fiului. Amin! Și al Sfântului Duh. 
Amin! Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”, cf. 
Molitfelnic, Ed. IBMO, București, 2019, p. 46.  

433 Idem, p. 41.  
434 Idem, p. 32.  
435 Idem, p. 33.  
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întinarea veșmântului nostru sufletesc436. Iar scopul 
vieții creștine îl aflăm tot din Slujba Botezului: să 
dobândim fericirea Sfinților în Împărăția Sa437. Adică 
să devenim și noi Sfinți, pentru ca să ne bucurăm 
veșnic împreună cu toți Sfinții lui Dumnezeu.  

Dar dacă ne întinăm veșmântul sufletului nos- 
tru, dacă păcătuim, ce trebuie să facem? Să ne 
pocăim și să ne ridicăm din păcatele noastre și să le 
mărturisim în Taina Mărturisirii! Căci, la Spove- 
danie, noi suntem dezlegați de Dumnezeu de păca- 
tele noastre438. Noi suntem curățiți de ele și astfel 
suntem izbăviți de chinurile cele veșnice439, care sunt 
ale celor care nu își spovedesc păcatele lor cu po- 
căință și cu îndreptarea vieții.  

Pentru că Taina Mărturisirii ne afundă în 
pocăință, ne dă dezlegarea și iertarea păcatelor noas- 
tre pe care le-am spovedit, iertându-ni-se nouă 
„toată greșeala cea de voie și cea fără de voie” și, 
totodată, suntem împăcați și uniți din nou cu Sfânta 
Biserică440. Pentru că păcatele ne strică unirea 
noastră cu Dumnezeu și ne îndepărtează de El, de 
simțirea Lui. Fapt pentru care noi trebuie să ne 
spovedim și să ne împărtășim des cu Domnul, pentru 
ca, „acolo unde s-a înmulțit păcatul, să prisosească 
harul”441 lui Dumnezeu.  

Și unde s-a înmulțit păcatul? În noi înșine! Și 
acolo unde s-a înmulțit păcatul, acolo trebuie să vină 
slava lui Dumnezeu, prin împărtășirea euharistică cu 
Domnul, pentru ca să ne facem părtași dumnezeirii 

 
436 Ibidem.  
437 Ibidem.  
438 Idem, p. 65.  
439 Ibidem.  
440 Idem, p. 74.  
441 Liturghier, Ed. IBMO, București, 2012, p. 357.  
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Sale442. Căci primim Trupul și Sângele Domnului 
„spre tămăduirea sufletului și a trupului și spre 
curățirea gândurilor noastre celor rele”443. Le primim 
în noi cu evlavie, pentru ca Domnul să ne sfințească 
sufletul și trupul nostru și să ne înnoiască pe noi 
duhovnicește, să înrădăcineze frica Lui în mădula- 
rele noastre, iar sfințirea Lui să o facă neștearsă întru 
noi444. Pentru că trebuie să simțim mereu în noi slava 
Lui, slava Lui cea veșnică, cea prin care noi ne sfințim 
zilnic împreună cu Dumnezeu.  

Și Dumnezeu ne face tot mai sensibili la su- 
ferințele și la nevoile oamenilor, tot mai atenți la 
viața lor și la modul cum îi putem ajuta. De aceea, 
creșterea în sfințenie este o creștere tot mai mare în 
umanitate, în simțirea vie a tuturor semenilor noștri. 
Iar Dumnezeu ne descoperă oamenii cu adevărat, pe 
măsură ce ne dorim să îi ajutăm în mod real. El ne 
luminează asupra lor, pe măsura iubirii noastre pen- 
tru oameni.  

De aceea, Evanghelia de astăzi [Lc. 16, 19-31] 
este despre oameni, despre cunoașterea oamenilor. 
Pentru că, peste tot pe pământ sunt bogați și săraci, 
dar numai Dumnezeu ne poate descoperi care sunt 
bogații și săracii cei Sfinți, care sunt bogații și săracii 
lui Dumnezeu. Pentru că nu bogăția și nici sărăcia nu 
ne îndepărtează de Dumnezeu, ci păcatele noastre 
ne îndepărtează de El. Atâta timp cât există și bogați, 
dar și săraci Sfinți în Împărăția lui Dumnezeu.  

Lazaros [Λάζαρος] [Lc. 16, 20, BYZ] este echiva- 
lentul lui זָׁר ְלעָׁ  445. Iar în ebraică înseamnă[Elazar] אֶּ

 
442 Idem, p. 361.  
443 Idem, p. 362.  
444 Idem, p. 352.  
445 Cf. https://ro.wikipedia.org/wiki/Lazăr.  
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„Dumnezeu este ajutorul meu”446. Dar aceasta e 
definiția creștinului! Căci creștinul e omul care 
trăiește din ajutorul lui Dumnezeu și e conștient de 
prezența Lui în viața sa. Pentru că noi suntem 
dependenți cu totul de mila lui Dumnezeu, de 
prezența Lui în viața noastră, de slava Lui, și ne 
salutăm adesea cu: „Doamne, ajută!”.  

Să ne ajute la ce? La tot ceea ce facem! Să ne 
ajute să trăim creștinește. Să ne ajute să trăim ca 
oameni Sfinți înaintea Lui și a oamenilor. Pentru că 
Sfântul Lazaros, cel sărac [Lc. 16, 20, BYZ], nu a 
moștenit Împărăția lui Dumnezeu pentru că era 
sărac, ci pentru că era Sfânt. Pentru că era Sfânt în 
ciuda faptului că era sărac și neajutorat. Era bolnav, 
neajutorat și singur [Lc. 16, 21]. Doar câinii îi țineau 
companie și îi lingeau rănile [Ibidem], pentru că 
oamenii nu îi dădeau importanță.  

Și pentru că a trăit în sfințenie, în ciuda sărăciei 
sale lucii și a stării sale avansate de boală, el a fost 
dus de Sfinții Îngeri în Împărăția lui Dumnezeu [Lc. 
16, 22]. Pe când bogatul în plăceri și care era 
indiferent la nevoile oamenilor a ajuns în Iad, în 
chinuri, fiind conștient de starea lui reală [Lc. 16, 23]. 
Pentru că el, încă de pe pământ, era în Iad, pentru că 
avea fapte de Iad. După cum, încă de pe pământ 
Lazaros era în Paradis, pentru că avea viață de Para- 
disul lui Dumnezeu, de Împărăția Lui.  

Iadul e veșnic, dar și Împărăția lui Dumnezeu e 
veșnică! Domnul i-a făgăduit Tâlharului celui bun, 
celui care s-a mântuit: „Amin zic ție [Ἀμὴν λέγω σοι], 
astăzi vei fi cu Mine în Paradis [σήμερον μετ᾽ Ἐμοῦ 
ἔσῃ ἐν τῷ Παραδείσῳ]!” [Lc. 23, 43, BYZ]. Iar 
παράδεισος [paradisos] vine de la un vechi cuvânt 

 
446 Cf.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Lazarus_of_Bethany.  
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persan și înseamnă „grădină”447. Tocmai de aceea, în 
LXX, ni se spune că „Domnul Dumnezeu a sădit 
Paradisul în Edem [ἐφύτευσεν Κύριος ὁ Θεὸς 
Παράδεισον ἐν Εδεμ], către răsărituri [κατὰ ἀνατο- 
λὰς], și acolo l-a pus pe omul pe care l-a zidit [καὶ 
ἔθετο ἐκεῖ τὸν ἄνθρωπον ὃν ἔπλασεν]” [Fac. 2, 8, 
LXX], pe Sfântul Protopărinte Adam. L-a pus în 
Grădina Edemului. Iar Εδεμ înseamnă „roditoare” 
sau „bine udată”448. Așa că o viață de Edem, e o viață 
roditoare, e o viață bine udată de slava lui Dumne- 
zeu, e o viață de sfințenie.  

Paradisul roditor al lui Dumnezeu este comu- 
niunea tuturor Sfinților și a Îngerilor Lui. Împărăția 
Lui este Grădina Lui. Și noi vrem să ajungem cu toții 
în Grădina lui Dumnezeu, unde a fi înseamnă a fi 
pentru veșnicie în comuniune cu Dumnezeu și cu 
Sfinții și Îngerii Lui.  

Însă Domnul nu vorbește despre Paradis în Lc. 
16, 22, BYZ, ci folosește sintagma „întru sânul lui 
Avraam [εἰς τὸν κόλπον Ἀβραάμ]”. Al Sfântului 
Patriarh Avraam. În In. 1, 18, BYZ, Domnul folosește 
din nou εἰς τὸν κόλπον, dar în sintagma: „εἰς τὸν 
κόλπον τοῦ Πατρός [întru sânul Tatălui]”. Pentru ca 
să spună că El, Fiul, este întru sânul Tatălui. Și a fi 
„εἰς τὸν κόλπον [întru sânul]” arată deoființimea și 
intimitatea lui Lazaros cu Avraam și a Fiului cu Tatăl. 
Pentru că cei doi credincioși sunt în comuniune, 
sunt împreună în slava lui Dumnezeu cea veșnică, 
după cum Fiul și Tatăl sunt deoființă și comunionali, 
fiind împreună din veci și pentru veci, dimpreună cu 
Sfântul Duh.  

 
447 Cf. Friberg Greek Lexicon 20.517, în BW 10.     
448 The Oxford Dictionary of the Jewish Religion, second 

edition, editor in chief Adele Berlin, Pub. Oxford University 
Press, New York & Oxford, 2011, p. 229.  
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Îl am în inima mea...Sau l-am crescut la sânul 
meu...Și dacă l-am crescut la sânul meu, lângă inima 
mea, eu îl am în inima mea. Și nu pot să îl scot de 
acolo, pentru că îl iubesc. Îl port în inima mea mereu! 
Dar, când cei care se iubesc, spun: „te-am scos de la 
inima mea”, nu înseamnă că nu se mai iubesc, ci că a 
fost rănită iubirea dintre ei printr-un păcat mare. 

Domnul l-a întrebat pe Iudas [Ἰούδας]: „Priete- 
ne [Ἑταῖρε], spre ce vii [ἐφ᾽ ᾧ πάρει]?” [Mt. 26, 50, 
BYZ]. Ce ești gata să faci? Asta după ce Iudas i-a zis: 
„Χαῖρε, Ῥαββί [Bucură-te, Rabbi/ Învățătorule!]” 
[Mt. 26, 49, BYZ] și L-a sărutat pe El [Ibidem]. De 
aceea, când ne împărtășim cu Domnul, noi Îi făgă- 
duim să nu Îi dăm Lui o sărutare precum Iudas 
[καθάπερ ὁ Ἰούδας]449, adică o sărutare mincinoasă, 
ci să ne dăruim cu totul Lui. Căci trebuie să venim cu 
totul spre Domnul și Mântuitorul vieții noastre, 
pentru ca El să ne numească prietenii Săi. Căci El ne-
a spus: „Voi sunteți prietenii Mei [φίλοι Μου], dacă 
aveți să faceți câte Eu vă poruncesc vouă. [De aceea] 
nu vă mai spun vouă robi, că robul nu știe ce face 
domnul lui, ci v-am spus vouă prieteni, căci toate 
câte am auzit de la Tatăl Meu, vi le-am făcut cunos- 
cute vouă” [In. 15, 14-15, BYZ].  

Așadar, iubiții Mei, intimitatea cu Dumnezeu 
arată apartenența noastră la Împărăția Lui, pe când 
aversiunea noastră față de El vădește decadența 
noastră. Dacă nu Îl suporți pe Dumnezeu, nu suporți 
iubirea Lui, mila Lui, curăția Lui, frumusețea Lui, 
sfințenia Lui. Și dacă nu suporți prezența Lui, atunci 
îți place fărădelegea, păcatul, urâtul, perversitatea. 
Perversitas, perversitatis înseamnă răsturnare a firii 

 
449 Cf.  
http://glt.goarch.org/texts/Oro/Sun_Liturgy.html.  

312

http://glt.goarch.org/texts/Oro/Sun_Liturgy.html


umane, corupere, depravare a ei450. Căci atunci când 
te pui în slujba păcatului, nu mai îți sfințești trupul 
și sufletul, ci ți le pângărești. Și cine e perversus, 
acela este stricat sufletește, e pervers, e vicios451, e 
pătimaș. Căci se folosește de sine și de ale sale în mod 
păcătos și nu spre slava lui Dumnezeu.  

Bogatul nemilostiv se folosea în mod pervers de 
timpul și de bunurile sale. Pentru că se veselea în 
fiecare zi în mod strălucit [Lc. 16, 19, BYZ] și nu da 
atenție nicidecum oamenilor suferinzi, neajutorați și 
flămânzi [Lc. 16, 20-21, BYZ]. Pentru că timpul e 
pentru comuniune și bunurile materiale sunt tot 
pentru ea. Viața noastră pământească e pentru a fi 
oameni și pentru a ne comporta ca niște oameni res- 
ponsabili. 

Căci viața, trupul, sănătatea, funcția, averea, 
influența, renumele, timpul personal sunt pentru ca 
să îi folosim pe oameni și, în același timp, pentru ca 
și noi să ne mântuim. Pentru că acum, în viața și în 
timpul pe care îl avem la dispoziție, noi trebuie să ne 
curățim, să ne luminăm, să ne sfințim și să fim de 
folos oamenilor. Și cu cât îi folosim mai mult pe alții, 
cu atât suntem mai împliniți. Și împlinirea noastră 
nu se va lua de la noi.  

Vă mulțumesc frumos pentru prietenie și pen- 
tru apreciere! Am avut o zi de naștere bucuroasă și 
mesajele dumneavoastră mi-au făcut mult bine. Al 
42-lea an al vieții mele mi-l pun tot în folosul dum- 
neavoastră, rugându-mă pentru pacea și mântuirea 
întregii lumi. Căci trebuie să ne rugăm pentru în- 
tărirea, luminarea, mântuirea și sfințirea întregii 
lumi, pentru că aceasta e voia lui Dumnezeu cu noi. 

 
450 Gheorghe Guțu, Dicționar Latin-Român, ed. a II-a 

revăzută și adăugită, Ed. Humanitas, București, 2003, p. 989.  
451 Ibidem.  

313



Și, în același timp, trebuie să lucrăm neîncetat la 
zidirea interioară a oamenilor, prin adevărul și bine- 
cuvântarea lui Dumnezeu.  

La mulți ani tuturor și multă pace, bucurie și 
binecuvântare la toți confrații noștri! Dumnezeu să 
ne mântuie cu al Său har și cu a Sa iubire de oameni 
totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!     
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Predică la sinaxa Sfinților Arhangheli 
Mihail și Gavriil și a tuturor Sfintelor, Netru- 
peștilor și Cereștilor Puteri [8 noiembrie 2019]  

 
 

Iubiții mei452,  
 

 
ne trebuie mereu Îngeri păzitori în viața 

noastră. Ne trebuie Îngerii lui Dumnezeu, cei plini 
de bunătate și de curăție dumnezeiască, și care veș- 
nic Îi slujesc lui Dumnezeu și Îl preaslăvesc pe El, 
pentru ca să ne acopere pe noi cu slava lor. Sau, după 
cum spune troparul praznicului: Să ne acoperiți pe 
noi „[cu] acoperământul cel netrupesc al aripilor 
slavei voastre [σκέπῃ τῶν πτερύγων τῆς ἀΰλου ὑμῶν 
δόξης]”453!  Pentru că Sfinții Îngeri sunt îmbrăcați în 
slava lui Dumnezeu și slava Lui este aripile cele 
ultrarapide ale Îngerilor. Iar Îngerii Lui vor ca și noi 
să rămânem îmbrăcați dumnezeiește, adică să ră- 
mânem așa după cum am fost noi îmbrăcați de Dum- 
nezeu la Botezul nostru. Căci și pe noi Dumnezeu 
ne-a îmbrăcat în slava Lui, ca și pe Îngerii Săi! Iar 
slava Lui este și aripile noastre cu care noi zburăm 
spre Dumnezeu.  

Avem nevoie de acoperire [σκέπασμα]! Însă nu 
de una frauduloasă, ci luminoasă. Pentru că Puterile 
cele cerești ne acoperă pe noi în lumină și nu în 
întuneric! O acoperire paradoxală și dumnezeiască. 
Pentru că atunci când acoperi oala cu un capac sau 
acoperi patul cu o pătură, noi nu mai putem vedea 

 
452 Începută sâmbătă, la 18. 17, pe 2 noiembrie 2019. Cer 

parțial noros, 11 grade, vânt de 6 km/ h.  
453 Cf. http://glt.goarch.org/texts/Nov/Nov08.html.  
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ce e în oală și nici cum arăta patul desfăcut. Însă, cine 
e acoperit cu slava lui Dumnezeu, nu se ascunde în 
lumină, ci se lasă văzut în lumină. Lumina lui Dum- 
nezeu nu ne maschează vulnerabilitățile, ci ni le 
vindecă din interior. Și, prin vindecarea noastră din 
interior, noi putem să stăm în fața ispitelor de tot 
felul, să rezistăm tentației de a păcătui. Pentru că 
slava lui Dumnezeu, cea coborâtă de El în noi, e 
bucuria dumnezeiască, e plăcerea sfântă, e împlini- 
rea profundă, e săturarea ontologică, e cea care ne 
astâmpără nevoile noastre în mod real.   

Tot ceea ce caută omul pe pământ e slava lui 
Dumnezeu și viața cu El. Numai că nu știu mulți 
acest lucru. De ce sunt slava Lui și viața cu El scopul 
vieții noastre? Pentru că omul creat de Dumnezeu a 
fost creat plin de slava Lui și pentru ca să se îm- 
plinească numai în relația cu Dumnezeu. De aceea, 
că omul caută în aparență viață bună, că el caută 
avere, că el caută plăcere, slavă, prețuire, în adâncul 
său el Îl caută pe Dumnezeu și slava Lui și nu toate 
acestea. Pentru că împlinirea omului nu e materială, 
ci duhovnicească! Tocmai din acest motiv, tot ce e 
material și tot ce înseamnă păcat, adică alipire păti- 
mașă de materie, nu ne împlinește definitiv, pentru 
că dorul nostru după împlinire interioară e mult mai 
mare decât întreaga existență creată. De ce? Pentru 
că împlinirea noastră e numai în Creatorul nostru! 
Așa ne-a creat El: pentru ca numai în El să ne găsim 
împlinirea, plăcerea și bucuria depline, veșnice.  

Iar Sfinții Îngeri ne arată prin existența lor că 
trebuie să depășim continuu materialitatea trupului 
nostru și limitările noastre istorice și că nu trebuie să 
ne încurcăm în gânduri și în patimi, ci trebuie să 
trăim mai presus de toate cu Dumnezeu, cu Cel care 
este peste toate cele create. Pentru că ei, Dumne- 
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zeieștii Îngeri, fiind ființe duhovnicești, fiind ființe 
pline de slava lui Dumnezeu, sunt uniți numai cu El 
prin slava Lui. Pentru că Dumnezeu e Creatorul lor, 
după cum e și al nostru. Iar El ne-a făcut și pe noi, 
dar și pe ei cu același scop în viață: unirea veșnică cu 
El.  

Însă noi, fiind ființe duhovnicești și trupești în 
același timp, trebuie să trăim tot timpul ascetic. Ca 
unii care trebuie să ne depășim continuu mate- 
rialitatea noastră și aplecarea noastră spre materie. 
Pentru că asceza e cea care spiritualizează trupul 
nostru, materialitatea noastră, prin aceea că atrage și 
permanentizează slava lui Dumnezeu în sufletul 
nostru și, din sufletul nostru, slava Lui pătrunde și în 
întregul nostru trup. Iar rolul acestui praznic, pus 
înainte de Postul Nașterii Domnului, e tocmai acela 
de a sublinia faptul că viața creștină e o viață asce- 
tică, mistică și liturgică în același timp. Pentru că 
rugăciunea, postul, citirea, privegherea, munca în 
credință sunt asceza noastră, asceza noastră ne 
umple de simțirea și de revelarea lui Dumnezeu în 
viața noastră, iar noi, cei ascetico-mistici, cei plini de 
nevoință și de trăiri mistice, duhovnicești, ne strân- 
gem mereu la Slujba Bisericii ca să slujim și să ne 
închinăm Domnului împreună.   

Fără asceza personală cea plină de taină, cea 
plină de bucurii sfinte, venim la Biserică goi, ne- 
pregătiți, fără să înțelegem și să simțim ce minuni se 
petrec aici, în Biserica slavei Sale. Pentru că nu 
aprindem în noi râvna pentru Dumnezeu și nici nu 
suntem purtați mereu de dorul pentru El.  

Însă cei care se nevoiesc duhovnicește, aceia fac 
din casele lor biserici vii, chilii de nevoință, locuri de 
liniștire și de îmbogățire continuă teologică și du- 
hovnicească. Pentru că viața lor e o continuă slujire 
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și pregătire pentru slujirea lui Dumnezeu. Căci, pe de 
o parte, Îi slujesc Lui continuu, dar, pe de altă parte, 
se pregătesc continuu pentru slujirea Lui liturgică și 
socială. Căci pe Dumnezeu Îl slujim și la Biserică, dar 
și în societate. Oriunde mergem și orice facem avem 
în prim-plan slujirea Lui. Slujire a Lui care înseamnă 
a trăi după voia Lui. Și când trăiești după voia Lui ești 
în același timp cu El și cu întreaga existență. Pentru 
că El este fundamentul întregii existențe și Cel care 
susține întreaga existență.  

De aceea, când noi ne rugăm Domnului pentru 
iertarea noastră, noi ne rugăm pentru noi și pentru 
întreaga existență. Căci mila lui Dumnezeu e dorința 
întregii existențe, atâta timp cât „toată creația îm- 
preună-suspină [πᾶσα ἡ κτίσις συστενάζει]” [Rom. 8, 
22, BYZ] după eliberarea ei „din robia stricăciunii 
[ἀπὸ τῆς δουλείας τῆς φθορᾶς]” [Rom. 8, 21, BYZ]. 
Rugăciunea isihastă, rugăciunea pocăinței și a 
liniștirii, e împreunarea dorinței Lui de a fi cu noi cu 
dorința noastră de a fi cu El. Căci noi recunoaștem, 
atunci când cerem mila Lui, că El este Viața noastră, 
că El e sursa noastră de existență, că este izvorul 
vieții noastre, și că noi nu putem trăi decât în relație 
cu El. Și, cerând mila Lui, noi cerem ca El să fie în 
mod deplin cu noi, să fie acum și veșnic cu noi, dar 
ca milostiv și iubitor de oameni în relație cu noi. Căci 
noi numai astfel putem suporta relația Lui cu noi: 
când simțim mila Lui, bunătatea Lui cea mare pentru 
noi, făpturile mâinilor Sale.   

Tocmai de aceea, nu cerem de la Dumnezeu un 
Înger pedepsitor în viața noastră, pedepsitor al 
păcatelor noastre, ci Îi cerem Lui un „Înger de pace 
[Ἄγγελον εἰρήνης]”, care să fie „credincios călăuzitor 
[πιστὸν ὁδηγόν]” în viața noastră cu Dumnezeu și, în 
același timp, „păzitor al sufletelor și al trupurilor 
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noastre [φύλακα τῶν ψυχῶν καί τῶν σωμάτων 
ἡμῶν]”454. Cerem un Sfânt Înger plin de pacea lui 
Dumnezeu, care să ne umple și pe noi de pacea Lui. 
Care să locuiască cu noi pururea și să ne învețe pacea 
lui Dumnezeu. Pentru că prietenia duhovnicească cu 
Îngerul lui Dumnezeu, intimitatea cu el, devine și 
starea noastră interioară.  

Iar Îngerul lui Dumnezeu nu poate fi decât cu 
totul credincios Lui. Și Îngerul Său nu dorește să ne 
ducă pe căi rele, ci el ne călăuzește pe calea mân- 
tuirii. Și ca să mergem pe calea mântuirii trebuie să 
avem sănătate sufletească și trupească. De aceea, el 
păzește buna noastră viețuire, buna noastră evlavie, 
buna noastră raportare la Dumnezeu.  

În Rugăciunea Îngerului păzitor455 din cadrul 
Rugăciunilor dimineții, noi mărturisim că Îngerul de 

 
454 Cf.  
http://glt.goarch.org/texts/Oro/Lit_with_Deacon.ht

ml.  
455 Care e aceasta: „Îngerule cel sfânt al lui Hristos, 

către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat 
mie de la Sfântul Botez spre păzirea sufletului și a păcăto- 
sului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele 
cele rele, am mâniat preacurată lumina ta și te-am izgonit 
de la mine prin toate lucrurile cele de rușine: cu minciunile, 
cu clevetirile, cu pizma, cu osândirea, cu trufia, cu neple- 
carea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu 
iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, 
cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu 
gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu 
aprinderea spre desfrânare, având mai ales voire spre toată 
pofta cea rea, trupească. O, rea voire a mea, pe care nici 
dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea 
să cauți spre mine sau să te apropii de mine, cel necurat ca 
un câine? Sau cu ce ochi, Îngerule al lui Hristos, vei căuta 
spre mine, cel care m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele 
întinate, cele rele și hulitoare? Sau cum voi putea să-mi cer 
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pace este păzitorul nostru cel sfânt, dat nouă de 
Dumnezeu la Sfântul Botez. Lucru care se amintește 
în a 4-a rugăciune prebaptismală, de exorcizare a 
catehumenului, atunci când se spune: „Înjugă-îm- 
preună [cu] viața lui (a ei) Înger de lumină [Σύζευξον 
τῇ ζωῇ αὐτοῦ (αὐτῆς) Ἄγγελον φωτεινόν], care să-l 
izbăvească pe el (pe ea) de toată uneltirea celui po- 
trivnic [ῥυόμενον αὐτόν (αὐτήν) ἀπὸ πάσης ἐπιβου- 
λῆς τοῦ ἀντικειμένου], de întâmpinarea celui viclean 
[ἀπὸ συναντήματος πονηροῦ], de demonul cel de la 
amiază [ἀπὸ δαιμονίου μεσημβρινοῦ] [și] de nălu- 
cirile cele rele [ἀπὸ φαντασμάτων πονηρῶν]”456.  

Verbul συζεύγνυμι, care, din punct de vedere 
literal înseamnă a înjuga-împreună sau a împerechea 
sau a împreuna, a fost tradus în ed. BOR 2002 a 
Molitfelnicului prin a însoți. Pentru ca să sune bine 
textul. Rezultând: „Însoțește viața lui cu înger de lu- 
mină”457.  

Însă, în limba română actuală, verbul a însoți 
înseamnă „a merge împreună, a întovărăși, a petrece 
pe cineva pe un drum, într-o călătorie”, cf. DEX 
2009458. Adică a sta lângă cineva. A merge tot timpul 
cu cineva. Și creștinii ortodocși români trăiesc 
această perspectivă – lucru pe care l-am înțeles din 

 
iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care 
cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea, cad 
înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-
te spre mine, păcătosul, și-mi fii mie ajutător și sprijinitor 
asupra vrăjmașului meu celui rău, cu sfintele tale rugăciuni, 
și Împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș, cu toți Sfinții, 
acum și pururea și în vecii vecilor! Amin”. Cf.  

https://doxologia.ro/rugaciune/rugaciunile-
diminetii. Am corectat și îndreptat textul pe care l-am citat.   

456 Cf. http://glt.goarch.org/texts/Euch/Baptism.html.   
457 Molitfelnic, ed. BOR 2002, p. 27.  
458 A se vedea: https://dexonline.ro/definitie/a însoți.     
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discuțiile cu mulți oameni credincioși – că Sfântul 
Înger păzitor e pe lângă noi, cu noi, că ne protejează 
și ne ajută, dar că el stă la o oarecare distanță de noi.  
Însă n-am găsit la niciunul perspectiva teologică a 
Molitfelnicului grecesc: că noi suntem înjugați îm- 
preună cu Îngerul lui Dumnezeu. Cu Îngerul nostru 
păzitor. Că avem un traseu comun cu el, un traseu 
soteriologic comun. Pentru că noi trebuie să ne mân- 
tuim împreună cu cel care ne ajută, ne întărește, ne 
luminează, ne apără pe noi în viața noastră creștină.  

MDA2 (2010) recunoaște faptul că a însoți, în 
vorbirea populară, înseamnă „a se căsători”, dar și „a 
se împerechea”459. Și vorbirea populară păstrează în 
acest verb tocmai semnificația profund ortodoxă a 
Căsătoriei. Pentru că, și acolo, în Slujba Nunții, se 
folosește același verb în limba greacă, ca și la Botez.  

Și ce se spune la Nuntă? Se spune că Dumnezeu 
i-a făcut Sfântului Adam pe Sfânta Eva „din coasta lui 
[ἐκ τῆς πλευρᾶς αὐτοῦ]...și ai împreună-înjugat-o lui 
spre ajutorul său [καὶ συζεύξας αὐτῷ βοηθὸν κατ᾿ 
αὐτόν]”460. După care, în aceeași rugăciune, ne ru- 
găm pentru cei doi miri lui Dumnezeu și Îi cerem: 
„Împreună-înjugăi pe ei în[tru] același gând [Σύζευ- 
ξον αὐτοὺς ἐν ὁμοφροσύνῃ]!”461.  

Și dacă știm semnificația grecească a verbului 
συζεύγνυμι, aceasta de împreună-înjugare la un 
proiect existențial, atunci avem o perspectivă corectă 
asupra relației noastre cu Îngerul nostru păzitor, dar 
și cu soția noastră. Pentru că Îngerul nostru este 
împreună-înjugat cu noi de la Botez, după cum soția 
noastră e împreună-înjugată cu noi de la Nuntă. Noi 

 
459 Ibidem.  
460 Cf.  
http://glt.goarch.org/texts/Euch/Wedding.html.   
461 Ibidem.  
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tragem la același jug, mergem în aceeași direcție și 
depinde de noi amândoi să ajungem la destinație.  

Căci Îngerul păzitor mă ajută pe mine, în mod 
continuu, să fiu slujitorul lui Dumnezeu, așa după 
cum este și el. Iar, în Căsătorie, eu și soția mea 
tragem la același jug, la jugul mântuirii noastre și 
trebuie să ne mântuim împreună. De aceea trebuie 
să mergem împreună la Dumnezeu și nu fiecare pe 
cont propriu. Pentru că, în Taina Nunții, noi nu mai 
avem viața noastră, ci o singură viață. O viață în doi, 
așa cum sunt siamezii la nivel trupesc. Că tocmai de 
aceea se vorbește despre jug și nu despre o alăturare 
a două persoane. Doi boi, când sunt puși la jug, 
trebuie să tragă amândoi în aceeași direcție. Frații 
siamezi, care au trupurile lipite total sau parțial, 
trebuie să se pună de acord asupra a ceea ce fac, 
pentru că nu se pot deplasa decât împreună.  

De aceea, când noi ne rugăm Îngerului nostru 
păzitor, pe care l-am primit de la Dumnezeu la 
Sfântul Botez, atunci când ne-am botezat, noi re- 
cunoaștem în fața lui păcatele noastre. Adică tocmai 
depărtarea noastră, personală, de scopul nostru co- 
mun, de scopul nostru comun cu Îngerul nostru 
păzitor. Căci, în loc să trăim sfânt, noi păcătuim 
zilnic și greu. Și de aceea ne rugăm lui să ne ajute și 
să ne sprijine în continuu, chiar dacă noi păcătuim, 
pentru că numai astfel îi putem birui pe demoni.  

Și astfel conștientizăm de ce ne-a dat nouă 
Dumnezeu un Înger păzitor și de ce l-a înjugat cu 
viața noastră: pentru ca să ne fie ajutor în lupta cu 
demonii. Să ne ajute permanent în această luptă. 
Pentru că demonii, îngerii cei căzuți, nu iau con- 
cediu! Nu se duc în vacanță. Ci ei ne pisează la cap 
toată ziua. Ne șicanează. Ne nălucesc tot felul de 
pofte, de idei, de planuri proaste. Iar Îngerul lui 
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Dumnezeu, dat nouă la Sfântul Botez, înjugat cu noi 
la jugul mântuirii, ne ajută clipă de clipă.  

Așadar, iubiții mei, cinstind astăzi pe Sfintele și 
Dumnezeieștile Puteri cerești, noi îi cinstim pe apă- 
rătorii, pe miluitorii, pe ajutătorii vieții noastre! Căci 
toți Îngerii lui Dumnezeu sunt ajutătorii noștri pe 
calea mântuirii. Ei sunt Oastea, Armata lui Dum- 
nezeu care luptă de partea noastră. Și eu simt con- 
tinuu cum această mare Oaste a lui Dumnezeu, 
împreunată cu cea a Sfinților Lui, e cu noi și îm- 
preună-slujitoare cu noi. Pentru că noi tragem la 
același jug, la jugul [ζυγός] lui Dumnezeu [Mt. 11, 30, 
BYZ], și el e jugul cel bun [χρηστός] [Ibidem], pentru 
că ne mântuie. Și jugul lui Dumnezeu e viața noastră 
ascetică, mistică și liturgică. E viața noastră bise- 
ricească. Cea care ne disciplinează și ne curățește și 
ne luminează și ne sfințește și ne face moștenitori ai 
Împărăției Sale.  

La mulți ani celor care purtați numele Arhan- 
ghelilor lui Dumnezeu462! Dumnezeu să ne întă- 
rească pe toți, pentru rugăciunile Îngerilor Lui, ca să 
facem voia Sa și să ne mântuim cu toții! Amin.  

 
 

 
 
 
 

 

 
462 Predica de anul trecut:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/11/07/predica-

la-sinaxa-sfintilor-arhangheli-mihail-si-gavriil-si-a-tuturor-
sfintelor-netrupestilor-si-cerestilor-puteri-8-noiembrie-
2018/.  
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Predica la Parastasul de 7 ani al bunicii 
mele Floarea Picioruș [8 noiembrie 2019] 

 
 

Iubiții mei463,  
 

 
când facem Parastas pentru cei adormiți, noi îi 

ajutăm pe ei, dar ne ajutăm și pe noi. Îi ajutăm pe ei 
prin rugăciunea și iubirea noastră față de ei, pentru 
că cerem mila lui Dumnezeu pentru ei, dar ne ajutăm 
și pe noi, pentru că ne deschidem tot mai mult milei 
lui Dumnezeu. Căci și ei, cei adormiți, cât și noi, cei 
încă vii, trăim din mila lui Dumnezeu. Trăim din 
iubirea Lui milostivă și mereu iertătoare cu noi. Pen- 
tru că El Se milostivește mereu de noi și ne iartă și ne 
ajută și ne întărește în tot lucrul cel bun, fără de care 
credința și viața noastră creștină ar slăbi mult.  

Când mamaia Floarea – femeia care m-a 
crescut, m-a educat și m-a iubit enorm –, încă trăia, 
credeam că o să suport la modul sfâșietor plecarea ei. 
Și, în primele zile, așa a și fost, chiar dacă Dumnezeu 
mi-a atenuat mult durerea! Pentru că nu mai aveam 
cu cine să vorbesc din priviri, în secunde, despre 
multe lucruri. Nu mai aveam pe cineva care știa 
multe lucruri intime despre mine. Dar când am în- 
ceput să fac Parastase peste Parastase pentru ea, 
prezența ei în inima mea a început să fie tot mai 
spiritualizată, tot mai lină, ajungând să fie un ocean 
calm și încălzit din plin de razele Soarelui celui 
dumnezeiesc. Însă nu aș fi ajuns, cu siguranță, la 
această relație sufletească cu bunica mea, dacă nu aș 

 
463 Începută la 6. 35, în zi de miercuri, pe 6 noiembrie 

2019. Soarele înroșește orizontul, 8 grade, vânt de 3 km/ h.  
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fi fost Preot. Pentru că, eu ca Preot, am putut să fac 
Parastase, rugăciuni și pomeniri liturgice ori de câte 
ori am simțit, și astfel relația mea cu bunica mea s-a 
înduhovnicit și se înduhovnicește zilnic.  

Din prima zi a Preoției mele, bunica mea și soția 
mea au devenit fiicele mele duhovnicești, pentru că 
am început să le spovedesc, atâta timp cât le sfă- 
tuisem duhovnicește de la început. Abia așteptau să 
devin Duhovnicul lor, omul care să le aline inima și 
să le împărtășească! Și relația mea cu bunica mea a 
devenit tot mai complexă, dar, paradoxal, s-a sim- 
plificat în același timp. Pentru că acum eu trebuia să 
fiu și Duhovnicul ei, dar s-a simplificat prin aceea că 
am început să o cunosc și mai bine prin motivațiile 
interioare ale faptelor și gândurilor ei. Și, ca și când 
aș fi făcut asta dintotdeauna, ne-am comportat și în 
această relație cu totul normal.  

Cei 7 ani de văduvie au fost grei pentru bunica 
mea. O omora singurătatea, atâta timp cât ea era 
învățată să comunice, să facă mâncare pentru mulți, 
să spele pentru mulți...De aceea, adormirea ei a fost 
o odihnă și pentru ea și pentru noi. Căci ea se agita 
tot timpul pentru noi și noi pentru ea. A adormit în 
pace, cu moarte binecuvântată de Dumnezeu, și am 
prohodit-o și îngropat-o în pace. Și de atunci și până 
azi casa ei este un muzeu, pe care îl păstrăm ca și 
când ea nu ne-a părăsit nicidecum... 

Căci, de fapt, dragostea reală e o biserică vie, 
nemuritoare. Pentru că toți cei pe care îi iubim sunt 
vii în inima noastră și pentru ei ne rugăm mereu. Și 
orice pomenire liturgică a celor adormiți, ca cea de 
astăzi, este o manifestare firească a iubirii noastre 
pentru ei, atâta timp cât nu am pierdut niciodată 
relația cu ei. Și, pomenindu-i, noi afirmăm veșnicia 
iubirii dintre Dumnezeu și noi, dar și dintre noi și 
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semenii noștri. Pentru că Dumnezeu ne iubește din 
veci și pentru veci și El dorește ca și noi să fim veșnic 
cu El și cu Îngerii și Sfinții Lui.  

Dacă iubirea noastră nu ar fi fost veșnică, atunci 
nicio relație de iubire n-ar fi avut valoare reală. 
Pentru că o iubire care trece, care piere, e un non- 
sens. Sufletul nostru dorește să iubească la nesfârșit 
persoana iubită și să fie la nesfârșit cu ea.  

Și de ce iubim noi fără final? Pentru că aspi- 
rațiile sufletului nostru sunt pentru o viață și pentru 
o iubire fără final. Și de ce nu ne place finalul, 
moartea? Pentru că sufletul nostru e nemuritor! Și 
noi am fost creați de Dumnezeu pentru viața cu El, 
pentru viața veșnică cu El și nu pentru moarte. Căci 
moartea e consecința păcatului și păcatul e alegerea 
rea, nefirească a omului. Și pentru că noi, păcătuind, 
am inventat amărăciunea morții, Mântuitorul lumii, 
Fiul Tatălui, S-a întrupat pentru noi și a murit în 
locul nostru, pentru ca să omoare moartea din noi 
înșine și din întreaga Sa creație. Pentru ca să omoare 
moartea din noi și să țâșnească viața Lui în fiecare 
om.  

Și pentru că El ne-a restaurat în umanitatea Sa, 
pentru că El ne-a făcut iarăși fii ai Săi prin slava Lui, 
fiii învierii, noi nu mai trăim pentru ca să murim, ci 
noi trăim pentru ca să trăim veșnic. Și moartea noas- 
tră, a fiilor Lui duhovnicești, e o ușă spre Rai și nu 
spre neființă. Moartea noastră e trecere la viață, la 
viața cu El și de aceea nimeni din inima noastră nu 
piere.  

Marți, pe 5 noiembrie, am fost acasă, la Scrioaș- 
tea, și am împărțit 8 coșuri de mâncare oamenilor 
din jurul nostru, stând de vorbă cu toți. Atât am 
putut să car cu mâinile, deși pentru mamaia Floarea 
trebuie să împart tone de mâncare la cât a făcut ea 
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pentru mine. Și mă bucur să împart pentru ea, 
pentru că toată viața ei a întins mese și a împărțit din 
destul, fiind bucuroasă să gătească și să împartă 
oamenilor de tot felul. Să gătească pentru ei și să 
vorbească cu ei și să glumească cu ei și să îi facă să se 
simtă bine la ea.   

Astăzi vom face o mică agapă aici, la Biserică, 
iar duminică o alta. Însă mereu ea este pomenită 
liturgic de către mine și mereu va fi, alături de în- 
treaga umanitate vie și adormită. Pentru că eu nu mă 
rog numai pentru familia și neamul și cunoscuții 
mei, ci pentru toți oamenii. Pentru că Dumnezeu 
dorește să mântuie pe tot omul. Și noi trebuie să ne 
rugăm potrivit iubirii lui Dumnezeu pentru toți.  

Așadar, principiul nediscriminării sociale e un 
principiu teologic. Și el se fundamentează pe un alt 
principiu teologic: cel al unității neamului omenesc. 
Pentru că toți suntem urmașii Sfinților noștri Proto- 
părinți Adam și Eva și formăm o singură umanitate. 
Și, cu toții, suntem chemați la mântuire, în Biserica 
lui Dumnezeu, pentru a ne împlini în mod desă- 
vârșit. Adică, pentru a fi veșnic cu Dumnezeu, cu 
Îngerii și Sfinții Lui, în Împărăția Sa cea veșnică.  

Și când noi ne rugăm pentru cei adormiți și 
cerem ca pomenirea lor să fie veșnică, afirmăm 
veșnicia fericită a vieții noastre. Pentru că noi, oame- 
nii, din darul lui Dumnezeu, vom trăi veșnic ca ființe 
spiritualizate, după învierea cea de obște. Căci atunci 
când noi ne rugăm și cântăm Veșnică pomenire 
[Αἰώνια ἡ μνήμη]!, afirmăm marele adevăr că viața 
veșnică cea adevărată e cea în comuniunea cu 
Dumnezeu. Și cine e cu Dumnezeu, acela e veșnic în 
bucuria Lui, e veșnic cu El și cu Sfinții și Îngerii Săi.  

De aceea și eu mă rog, mereu și mereu, pentru 
iubita mea bunică, pentru ca Dumnezeu să o sălăș- 
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luiască împreună cu Sfinții și Îngerii Lui. Căci aceasta 
e viața veșnică cea desăvârșită! Raiul milostivirii lui 
Dumnezeu e bucuria noastră cea veșnică! Și cu toții 
trebuie să ne dorim Raiul lui Dumnezeu, Paradisul 
Său, pentru că numai El e împlinirea și bucuria noas- 
tră cea veșnică. Amin!  
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Predică la Duminica a XXV-a după Cinci- 
zecime [2019]  

 
 

Iubiții mei464,  
 

 
 
Sfântul Nicetius, Episcopul de Trier465, cel în- 

tocmai cu Apostolii Domnului466, „într-o zi, în timp 
ce călătorea, a coborât de pe cal pentru a se odihni și 
a intrat într-un desiș. Deodată, a zărit în fața sa un 
șarpe înspăimântător, foarte lung și având o grosime 
neînchipuit de mare: era de culoare neagră, cu ochii 
sclipitori și mari ca ai unui taur sălbatic, având o gură 
uriașă pe care a deschis-o de parcă ar fi vrut să-l 
înghită. Însă, când și-a făcut semnul Crucii, nălucirea 
s-a risipit ca fumul și nu este nicio îndoială că stă- 
pânitorul întunericului fusese cel care se arătase 
Sfântului în această împrejurare”467.  

O ispitire pe cale...Așa după cum, în Evanghelia 
de astăzi [Lc. 10, 25-37], „un om oarecare cobora de 
la Ierusalim [Ἱερουσαλὴμ] întru Ieriho [Ἰεριχώ] și a 
căzut [între] tâlhari, care, și dezbrăcându-l pe el, și 
răni pricinuindu-i, s-au dus, lăsându-l pe el pe jumă- 
tate mort” [Lc. 10, 30, BYZ].  

 
464 La 8. 51, zi de joi, 7 noiembrie 2019. Soare, 12 grade, 

vânt de 2 km/ h.  
465 A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Nicetius.  
466 Sfântul Grigorie de Tours, Vita Patrum/ Viața 

Părinților, cu o introd. de Părintele Serafim Rose și ilustrații 
de Părintele Damaschin, trad. din lb. engl. de Petrișor Ilina, 
Ed. Sofia & Cartea ortodoxă, București/ Alexandria, 2004, p. 
287.  

467 Idem, p. 293.  
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Șarpele înspăimântător, ieșit în calea Sfântului 
Nicetius, era Satanas, care a fugit de la fața puterii 
Sfintei Cruci. După cum tâlharii care l-au dezbrăcat 
pe om de slava lui Dumnezeu sunt Satanas și de- 
monii dimpreună cu el. Pentru că demonii ne-au 
ispitit, ne-au învățat să păcătuim, iar noi am pă- 
cătuit, alegând neascultarea de Dumnezeu în locul 
ascultării de El.  

Căci și Îngerii care au căzut din slava lui 
Dumnezeu și au devenit demoni, au căzut în păcat 
din același motiv: pentru că nu L-au mai ales pe 
Dumnezeu. Pentru că nu L-au mai ascultat pe El. Și 
când nu Îl mai ascultăm pe El, ne îndreptăm voința 
noastră spre rău și perseverăm în rău, adâncindu-ne 
continuu în moarte. Pentru că păcatul e tocmai 
moartea noastră, pentru că e separarea noastră de 
Viața noastră, de Dumnezeu, Care e sursa vieții noas- 
tre.  

Ierarhul Domnului nu s-a înspăimântat de 
apariția demonică, pentru că s-a încrezut în 
Dumnezeu. Și când te încrezi în Dumnezeu, atunci 
disprețuiești încercările demonilor de a te înspăi- 
mânta, de a te descuraja, de a te neliniști. Scopul lor 
e să îți piardă timpul. Să te deturneze de la lucrurile 
tale bune. Să îți faci griji deșarte. Și când stai de 
vorbă, în mintea ta, cu gândurile aduse de către 
demoni, atunci pierzi timpul. Pentru că te întreții la 
discuție cu gânduri și cu sentimente și cu acțiuni 
care nu te împlinesc, ci te desfigurează interior.  

Observ adesea oameni care vorbesc singuri pe 
stradă sau ale căror gânduri și sentimente sunt pu- 
ternic exprimate prin fața, ochii, gesturile, tot trupul 
lor. Ei vorbesc și când nu vor sau când nu îi ascultă 
nimeni. Pentru că vor să spună altora ce simt, ce vor, 
cine sunt. Tocmai de aceea și demonii, cât și oamenii 
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răi, perverși, speculează această nevoie interioară a 
oamenilor de iubire și de sinceritate și îi trag de 
limbă. Îi invită spre locuri obscure, pentru ca să îi 
deturneze de la viața lor.   

În locurile unde se bea mult și se dansează și 
unde drogurile se împrăștie în mod discret se trăiește 
cu lumină difuză. Pentru ca alcoolul și drogul să te 
obosească progresiv și să te umple de perversitatea 
pe care ți-o dorești. În care vrei să te scalzi continuu. 
Muzica dată la maximum estompează gândirea 
logică, argumentată și astfel intri în starea de sures- 
citare continuă. Fapt pentru care ai nevoie să bei, 
gândind că băutura o să te liniștească emoțional. 
Numai că băutura nu te liniștește emoțional, atunci 
când ești ațâțat vizual de trupuri tinere, ci te umple 
de și mai multă adrenalină și de intenții perverse. Și  
dacă tot te umpli de dorințe pătimașe, ele trebuie să 
se spargă într-un fel anume. Și atunci, ori violezi pe 
cineva, ori te bați cu cineva, ori omori pe cineva 
...pentru că te încarci continuu cu intenții rele, care 
ajung tot mai puternice în ființa ta.  

Și de ce patimile se întăresc în noi, de ce devin 
așa de puternice și noi slabi? Pentru că le-am dat tot 
mai mult teren în viața noastră! Cu cât păcătuim, cu 
atât bolile noastre sufletești se măresc. Și patimile ne 
lasă pe jumătate morți, pentru că păcatul nu ne dă 
niciodată viață. Păcatul nu ne face frumoși, nici deș- 
tepți, nici înțelepți.  

Ci noi avem nevoie să vină în viața noastră 
Samaritisul cel milostiv, Dumnezeu, pentru ca să ne 
ridice din moartea noastră sufletească. Pentru că „un 
oarecare samaritis [σαμαρείτης], călătorind, a venit 
la el și, văzându-l pe el, i s-a făcut milă [de el] și, 
apropiindu-se, i-a legat rănile sale, turnând ulei și 
vin. Și, punându-l pe el pe dobitocul său, l-a dus pe 
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el într-u[n] han [πανδοχεῖον] și a avut grijă de el” [Lc. 
10, 33-34, BYZ]. 

Și când suntem ispitiți sau căzuți în păcat, să ne 
amintim de acest lucru: că Samaritisul nostru, Cel 
străin de orice păcat, ne privește cu milă pe noi cei 
căzuți, cei ispitiți, cei înviforați de gânduri și patimi! 
Și că El știe și vede și simte toate nevoile, toate 
ispitele, toate gândurile și dorințele noastre, pentru 
că El compătimește cu noi468. Pentru că viața și 
mântuirea noastră nu sunt o lucrare autonomă, a 
noastră, exclusiv a noastră, ci o conlucrare cu El. Și 
noi trebuie să trăim și să ne mântuim în relație cu El 
și în ritmul Lui, pe care El ni-l cere, și nu în ritmul 
nostru. Căci noi le facem pe toate împreună cu 
Dumnezeu și ajutați de către El.  

Așa înțelegem de ce orice zi a anului e o zi 
liturgică pentru Biserică. Există zile în an când nu 
slujim Dumnezeiasca Liturghie, dar nu există zi din 
an în care să nu facem nicio Slujbă, nicio rugăciune, 
nicio faptă bună. Nu există nicio zi în an pentru 
creștinul ortodox în care el să fie în vacanță din 
punct de vedere liturgic. Pentru că Biserica nu are zi 
de vacanță. Dar noi, în mod ilegal, cu de la noi 
putere, ne luăm multe zile de vacanță, uneori ani de 
vacanță, pentru că nu facem nimic mântuitor, nimic 
măreț în acele zile, ci le pierdem prostește.  

O zi pierdută e o zi în care nu am slujit lui 
Dumnezeu și oamenilor. O zi pierdută e o zi în care 
nu am slujit, nu ne-am rugat, nu am citit, nu am 
tradus, nu am muncit pentru Biserică și societate. Și 
noi putem să slujim lui Dumnezeu și oamenilor 
oricând și oriunde, dacă ne punem la dispoziția 

 
468 A se vedea articolul: https://doxologia.ro/puncte-

de-vedere/compasiunea-lui-dumnezeu-fata-de-omul-
suferind.   
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tuturor. Te poți ruga și când ești bolnav, te poți ruga 
și când călătorești, te poți ruga și poți face bine 
oriunde ești, pentru că peste tot îi întâlnești pe 
confrații tăi, pe semenii tăi. Și dacă te pătrunzi de 
starea lor, de bucuria sau de durerea lor, tu ești 
confratele lor real. Pentru că ei te simt ca pe un om 
care te bucuri sau te întristezi împreună cu ei, ca pe 
un om care ești viu pentru ei.  

Însă cum e să fii „pe jumătate mort [ἡμιθανῆ]” 
[Lc. 10, 30, BYZ]? Când ești rece și indiferent față de 
oameni! Când ești pervers și răutăcios față de ei. 
Pentru că oamenii așteaptă ajutor de la tine, așteaptă 
considerație, așteaptă entuziasm, iar tu te faci că 
plouă. Iar Dumnezeu urăște cel mai mult tocmai 
această indiferență aparentă a noastră, calculată, 
când îi disprețuim pe unii și ne dăm de „mari prie- 
teni” cu alții din cine știe ce motiv. Pentru că 
indiferența noastră calculată se numește fariseism. Și 
ipocrizia intelectuală, care îmbracă veșmânt cultu- 
ral, politic, religios, economic, juridic, ne face să fim 
grețoși.  

De ce? Pentru că ne mascăm întotdeauna 
realitatea interioară și nu spunem cine suntem și ce 
vrem. Pe când oamenii vor să ne vadă oameni, 
oameni reali, cu bunele și păcatele noastre, care nu 
ne ascundem după degete. Iar Dumnezeu dorește 
același lucru de la noi: să nu fardăm realitatea 
noastră interioară, să nu o mascăm, ci să ne vinde- 
căm sufletește și să fim vii și să fim de ajutor tuturor 
celorlalți prin viața și prin experiența noastră.  

Căci El ne-a dat Hanul Lui [Lc. 10, 34, BYZ], 
Biserica Sa, în care noi să ne vindecăm sufletește și 
trupește. Iar Biserica e Spitalul autentic al uma- 
nității. Și dacă noi nu ne vindecăm aici cu adevărat, 
nu ne vom vindeca niciunde. Pentru că numai Dum- 
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nezeu, Cel care ne-a făcut pe noi, poate să ne vindece 
de bolile noastre sufletești și trupești.  

Dar vindecarea ține de credința noastră! De 
credința în Cel care face mereu milă cu noi [Lc. 10, 
37, BYZ]. Pentru că El e multmilostiv și multiertător 
în viața noastră. Și noi n-am fi putut fi astăzi aici, 
dacă mila Lui nu ar fi fost mare cu noi...  

Suntem în ziua de 10 noiembrie 2019, zi de 
alegeri prezidențiale. Iar, într-o democrație, „votul 
este mai puternic decât glonțul” (Abraham Lin- 
coln)469, pentru că el decide viitorul nostru social. În 
ciuda faptului că alegerile se pot și frauda, eu am 
votat și voi vota întotdeauna la alegeri. Pentru că 
cred în votul liber exprimat și în valorile democratice 
și în statul de drept. Adică cred în libertate, în 
drepturile personale ale oamenilor, în dreptate, în 
viitorul comun al tuturor cetățenilor unui stat.  

Vineri, 15 noiembrie 2019, începe Postul Naș- 
terii Domnului. Începe perioada în care Domnul ne 
cere ca iarăși să ne încopilărim. Adică să redevenim 
copii duhovnicești, oameni curați și sfinți, pentru ca 
să Îl primim pe El, Cel care Se face Prunc pentru noi 
și pentru mântuirea noastră.  

Și cum redevenim copii duhovnicești? Postind, 
iertând, rugându-ne, ajutându-i pe oameni, văzând 
numai binele din oameni.  

La mulți ani, post cu pace, multă sănătate și 
bucurie, și să ne împlinim pe fiecare zi slujind lui 
Dumnezeu și oamenilor! Amin.  

 

  

 
469 A se vedea:   
https://www.digi24.ro/stiri/actualitate/politica/votul

-ca-arma-citate-celebre-528051.  
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Predică la Duminica a XXVI-a după Cinci- 
zecime [2019] 

 
 

Iubiții mei470,  
 

 
la începutul Postului Nașterii Domnului și cu o 

săptămână înainte de ziua alegerilor prezidențiale, 
Evanghelia zilei [Lc. 12, 16-21] este despre bogații cei 
săraci, adică despre noi înșine. Despre bogații care se 
sărăcesc zilnic prin indiferență lor față de darurile lui 
Dumnezeu dăruite lor. Pentru că toți suntem bogați, 
îmbogățiți de Dumnezeu cu existență și suntem 
chemați la Împărăția Lui cea veșnică. Căci darul de-
a fi, darul de-a exista și de-a exista pentru comu- 
niunea veșnică cu Dumnezeu e marea rodire a țarinii 
noastre. Iar țarina noastră [Lc. 12, 16] e persoana și 
viața noastră.   

Și când ne vedem prosperi, când ne vedem 
sănătoși, când ne vedem iubiți, când ne vedem res- 
pectați, credem că acestea toate sunt pentru a șoma 
și nu pentru a le pune în slujirea lui Dumnezeu. Însă 
Dumnezeu ne cere să Îi slujim Lui cu tot ceea ce 
suntem și cu tot ceea ce am primit de la El.  

Căci problema nu este extinderea averii! Avem 
nevoie de case, de oleaburi, de hambare. Avem 
nevoie de locuri în care să depozităm ceea ce pro- 
ducem. Avem nevoie de depozite bancare și de o 
administrare atentă a averii noastre. Avem nevoie de 
un statut social, pentru că suntem persoane sociale. 
Problema gravă e când ne punem nădejdea în bogă- 

 
470 Începută la 7. 31, în zi de miercuri, pe 13 noiembrie 

2019. Cer înnorat, 14 grade, vânt de 24 km/ h.  
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țiile noastre, când credem că ele ne pot scăpa de 
toate nevoile noastre, când Îl înlocuim pe Dumnezeu 
cu confortul nostru și când ne dedicăm viața leneviei 
și nu ascezei. Pentru că, cine crede că n-are nevoie 
de asceză, cine crede că n-are nevoie să-și mântuie 
viața lui, își spune în inima sa: „Suflete [Ψυχή], ai 
multe cele bune [ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ], stând întru 
mulți ani [κείμενα εἰς ἔτη πολλά]! Odihnește-te, 
mănâncă, bea, veselește-te [ἀναπαύου, φάγε, πίε, 
εὐφραίνου]!” [Lc. 12, 19, BYZ].  

Cine crede că adevărata viață înseamnă a face 
toată ziua petreceri, cine crede că adevărata viață în- 
seamnă numai lux și nu și dăruire, nu și muncă în 
folosul comunității, pierde contactul real cu oamenii 
și își pierde traiectoria reală în viață. Pentru că noi 
muncim pentru ca să ne împlinim prin muncă, mun- 
cim pentru ca să ne ostenim duhovnicește și pentru 
ca să dăruim din ceea ce câștigăm. Nu câștigăm bani 
pentru ca să ne închinăm la ei, ci pentru ca banii să 
fie modul în care noi ne apropiem tot mai mult unii 
de alții!  

Dar când nu înțelegem munca zilnică de la 
serviciu ca pe o asceza personală și nici salariul pe 
care îl primim ca pe un mod în care ne apropiem de 
oameni, tocmai de aceea mersul la muncă e o corvoa- 
dă, iar banii sunt o plăcere egoistă. Și munca e o 
corvoadă, pentru că nu dăm doi bani pe demnitatea 
ei și pe osteneala ei binefăcătoare. Râzând de asceza 
muncii, de osteneala muncii, noi râdem de ceea ce 
ne smerește și ne împlinește duhovnicește. Pe când 
visarea tot timpul la bani și dorința de a-i avea cu 
orice risc ne însingurează și ne predispun la fapte 
rele. Pentru că banii, odată văzuți ca plăcere pur 
personală, devin o perversitate. Și nu mai trăim pen- 
tru ca să ne bucurăm de Dumnezeu și de oameni, ci 
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pentru ca să ne procurăm perversitățile care se cum- 
pără.  

Numai că, ceea ce cumpărăm în mod pătimaș, 
nu stăpânim, ci ne stăpânesc! Pentru că nu sunt spre 
folosul nostru, ci spre săturarea nesăturată a patimii 
noastre. Proprietățile, hainele, bijuteriile, operele de 
artă, mașinile cumpărate în mod pătimaș sunt marea 
noastră frică. Pentru că plăcerea e plină de frică. Și 
de ce se teme plăcerea? De tristețea enormă care îi 
urmează! Căci dacă pierde totul într-o clipă, după o 
viață de lux, după o viață fără de griji, amărăciunea și 
groaza omului sunt de nedescris.  

De aceea, Domnul ne mustră încrederea noas- 
tră oarbă în cele trecătoare, atâta timp cât toate ale 
noastre le putem pierde oricând, în orice clipă, din 
diverse motive. Și da, e o mare nebunie [Lc. 12, 20, 
BYZ] să te încrezi în ceea ce e atât de volatil, în ceea 
ce e atât de instabil, în loc să te înrădăcinezi cu totul 
în Dumnezeu!  

Ne încredem în sănătatea noastră, în fru- 
musețea noastră, în deșteptăciunea noastră, în edu- 
cația noastră, în familia noastră, în poziția noastră 
socială, în renumele nostru și de aceea sărăcim 
mereu. Ne încredem în lucrurile trecătoare și de 
aceea sărăcim tot mai mult sufletește. Pentru că ne 
strângem comori imaginare, în loc să ne îmbogățim 
continuu întru Dumnezeu [Lc. 12, 21]. Vrem comori 
fără Dumnezeu și ajungem nebuni. Adică oameni 
fără perspectivă reală asupra comorilor. Pentru că 
realele comori nu sunt cele pe care le păstrezi, ci ace- 
lea pe care le dărui.  

Comorile lui Dumnezeu sunt cele pe care le 
dărui oamenilor, tuturor oamenilor. Fiindcă binele 
făcut în viața oamenilor e binele lui Dumnezeu, e 
comoara Lui, e vistieria Lui neprețuită. Și de ce e așa? 
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Pentru că binele făcut pentru alții e binele care îi 
învață să fie umani, să fie și ei dăruitori. Și cu cât dă- 
ruim, cu atât se înmulțește binele lui Dumnezeu. Și 
binele care se înmulțește și care e urmat de tot mai 
mulți, e binele care mântuie tot mai mulți oameni.  

Dar dacă nu vrei să faci bine, ci oprești binele în 
cămara ta, nici tu nu vei prospera. Pentru că reala 
prosperitate e dubla prosperitate: sufletească și tru- 
pească. Și, când ne îmbogățim numai material, dar 
nu și sufletește, atunci suntem săraci, săraci lipiți pă- 
mântului. Căci degeaba rodește țarina noastră, dacă 
noi nu înmulțim bogăția ei prin milostenie și prin 
iubire și prin respect față de oameni.  

Dacă banii nu sunt un pod spre alții, ei sunt o 
carceră. Dacă banii noștri și cunoștințele noastre și 
relațiile noastre nu sunt o continuă îmbrățișare a 
altora, noi suntem singuri și triști. Și suntem așa nu 
pentru că nu ne-a rodit țarina, ci pentru că nu am 
pus pe nimeni la masă.  

Avem mese mari, dar goale!   
Avem case mari, dar lipsite de bucurie!  
Agonisim, dar suntem săraci interior!  
Însă banii noștri sunt mântuirea noastră, dacă 

facem din ei îmbogățire în Dumnezeu, îmbogățire în 
slava Lui. Dacă banii noștri zidesc oameni și Biserici, 
instituții și prietenii, atunci sunt o binecuvântare 
pentru  noi și pentru mulți alții. Dar dacă ei ne fac 
singuri și perverși, banii noștri sunt iadul nostru. Și 
coborâm în iadul singurătății cu fiecare clipă în care 
nu dăruim nimic nimănui.  

Iar cele patru Evanghelii duminicale ale lunii 
noiembrie vorbesc despre bani și despre milostenie, 
pentru că vor să facă din toamna noastră o cale spre 
Rai. Pentru că a dărui cu inimă bună înseamnă a 
primi slava lui Dumnezeu. Pe cât dăruim, pe atât ne 
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îmbogățim în Dumnezeu, în slava Lui. Milostenia 
sufletească și trupească e modul nostru cel mai la 
îndemână de a ne umple de slava lui Dumnezeu. Căci 
a dărui un sfat și un ban și o mâncare și o haină și o 
îmbrățișare înseamnă a te umple de slava lui Dum- 
nezeu.  

Avem ce dărui! Ne putem dărui pe noi înșine și 
toate ale noastre. Ne putem pune în slujirea lui Dum- 
nezeu și a oamenilor, pentru ca să ne mântuim și noi, 
dar și alții în jurul nostru.  

Iar alegerile prezidențiale de peste o săptămână 
sunt o alegere pentru România, pentru viitorul nos- 
tru imediat și pentru cel de lungă durată. Căci noi am 
ales și acum 30 de ani în ce țară vrem să trăim, dar 
trebuie să alegem și azi și în fiecare zi. Pentru că 
democrația este o formă de existență socială în care 
suntem mereu chemați să alegem. Și alegerea noas- 
tră trebuie să fie responsabilă. Trebuie să privească 
la viitor, trebuie să privească cu credință în Dum- 
nezeu.  

Căci noi alegem, dar, în același timp, Dum- 
nezeu alege prin intermediul nostru. Noi alegem, dar 
Dumnezeu împlinește sau corectează ceea ce noi 
alegem. Iar când Dumnezeu îngăduie ca oameni 
improprii să ajungă în fruntea unui stat sau într-o 
postură publică e pentru ca impostura să fie ironi- 
zată, să fie detestată. Adică omul impropriu funcției 
este o lecție de morală din partea lui Dumnezeu. 
Pentru că El ne amintește tot timpul cât de ridicolă 
e impostura.  

Să alegem, așadar, cu conștiință!  
Să alegem voia lui Dumnezeu tot timpul și să Îi 

slujim Lui!  
Să facem, iubiții mei, din banii, din timpul, din 

bucuria noastră, drumuri spre inimile tuturor oame- 
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nilor! Căci cu toții avem nevoie de bucuria lui Dum- 
nezeu, de iertarea Lui, de mângâierea Lui, de mila 
Lui cea nețărmurită. Amin!  
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Predică la Intrarea în Templu a Preasfintei 
Născătoarei de Dumnezeu [2019] 

 
 

Iubiții mei471,  
 

 
când suntem întrebați dacă am intrat cumva la 

facultate, nu suntem întrebați dacă am intrat și am 
ieșit vreodată din clădirea unei facultăți, ci dacă ne-
am început studiile universitare. Dacă am luat exa- 
menele introductive și acum suntem studenți cu 
drepturi și îndatoriri depline. Tot la fel, sintagma 
„intrarea în templu” din titlul praznicului de astăzi, 
nu înseamnă că Preacurata Stăpână a intrat și a ieșit 
într-o zi anume din templul de la Ierusalim, ci că ea 
a fost adusă și a intrat în locașul lui Dumnezeu ca să 
rămână aici, în templul Lui, așa după cum fusese 
făgăduită de părinții ei, de Sfinții Ioachim [Ἰωακεὶμ] 
și Anna [Ἄννα]. Căci înainte de a fi născută, de a fi 
primită prin rugăciune de la Dumnezeu, Preacurata 
Stăpână a fost făgăduită lui Dumnezeu. Și în praz- 
nicul de astăzi noi prăznuim în mod bucuros adu- 
cerea și rămânerea ei în templu, adică viața ei cea 
preasfântă, dumnezeiască, de până când a fost logo- 
dită cu Sfântul Iosif [Ἰωσήφ].  

Cea făgăduită a fost adusă la templu și dăruită 
lui Dumnezeu. Pentru că „astăzi [este] înainte-
cuvântarea bunăvoinței lui Dumnezeu [σήμερον τῆς 
εὐδοκίας Θεοῦ τὸ προοίμιον] și propovăduirea mân- 

 
471 Începută la 7. 35, în zi de luni, pe 18 noiembrie 2019. 

Cer înnorat, 12 grade, vânt de 18 km/ h.  
Titlul predicii de față e cel al praznicului de astăzi: Ἡ 

ἐν τῷ Ναῷ Εἴσοδος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, cf.  
http://glt.goarch.org/texts/Nov/Nov21.html.  
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tuirii oamenilor [καὶ τῆς τῶν ἀνθρώπων σωτηρίας ἡ 
προκήρυξις]”472, așa după cum ne spune troparul 
praznicului.   

– Și de ce este intrarea Preacuratei Fecioare 
Maria în templu un preambul sau o prefață 
[προοίμιον] a bunăvoinței lui Dumnezeu?  

– Pentru că prin intermediul ei s-a lucrat, s-a 
pus în practică voia cea bună a lui Dumnezeu cu noi, 
oamenii, adică lucrarea mântuirii noastre. Atâta 
timp cât din uterul Preacuratei Fecioare Maria S-a 
întrupat Fiul Tatălui, devenind și Fiul Fecioarei. Și 
pentru că acum începe pregătirea voită a Fecioarei 
Maria pentru a fi locaș preasfânt al lui Dumnezeu, de 
aceea această zi propovăduiește tuturor mântuirea 
oamenilor, propovăduiește întruparea Domnului, a 
Celui care e Mântuitorul sufletelor și al trupurilor 
noastre.  

Primul praznic al Postului Nașterii Domnului e 
tocmai prefața marelui praznic al Nașterii Dom- 
nului: intrarea și rămânerea Fecioarei în templu. 
Căci „în Templul lui Dumnezeu în mod luminat 
Fecioara se arată [ἐν Ναῷ τοῦ Θεοῦ τρανῶς ἡ Παρθέ- 

νος δείκνυται]”, se arată trăind ca una plină de har și 
de curăție dumnezeiască, „și pe Hristos tuturor mai 
înainte Îl vestește [καὶ τὸν Χριστὸν τοῖς πᾶσι προ- 
καταγγέλλεται]”473. Căci marea ei curăție și sfințenia 
ei cea neajunsă Îl vestesc pe Fiul ei, pentru că de la 
Dumnezeu e sfințenia ei. După cum noi, dacă trăim 
în sfințenie, Îl propovăduim prin viața noastră pe 
Dumnezeu, pe Cel care este izvorul vieții noastre 
celei sfinte. Și Îl propovăduim prin aceea că El este în 
mod evident, în mod luminat, în mod învederat 
sursa noastră de viață curată.  

 
472 Ibidem.  
473 Ibidem.  
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Iar troparul praznicului de astăzi se încheie prin 
sublinierea importanței Născătoarei de Dumnezeu 
în lucrarea de mântuire a lui Dumnezeu. Căci către 
Născătoarea de Dumnezeu spunem cu veselie: „Bu- 
cură-te împlinirea iconomiei Ziditorului [Χαῖρε τῆς 
οἰκονομίας τοῦ Κτίστου ἡ ἐκπλήρωσις]!”474. Pentru că 
iconomia lui Dumnezeu, lucrarea Lui de mântuire a 
oamenilor, s-a făcut cu colaborarea Preacuratei Stă- 
pâne, din care S-a întrupat Fiul lui Dumnezeu.  

Cu alte cuvinte, Dumnezeu a avut și are nevoie 
de colaborarea noastră pentru mântuirea noastră. El 
nu a intrat în viața noastră în forță, ci în mod smerit, 
cu delicatețe, cu iubire și atenție imensă față de oa- 
meni. Adică a intrat în viața noastră atunci când a 
găsit-o pe cea care L-a iubit cu totul pe El și s-a dăruit 
cu totul Lui. Când a fost dorit și așteptat cu totul. Și 
așa cum a fost așteptat și primit de către Preacurata 
Stăpână, Dumnezeu vrea să fie așteptat și primit și 
de către noi. Fiindcă mântuirea noastră este rodul 
împreunei noastre lucrări cu Dumnezeu. Noi trebuie 
să Îl acceptăm cu totul pe El, să acceptăm venirea Lui 
în noi prin slava Lui și voia Lui cu noi, pentru ca să 
ne mântuim în fiecare zi a vieții noastre.  

Căci mântuirea noastră se lucrează în fiecare zi 
și noi nu putem să facem nimic fără El [In. 15, 5]. 
Pentru că El nu ne mântuie pe noi cu forța, dar nici 
noi nu putem să Îl forțăm pe Dumnezeu să facă voia 
noastră, dacă voia noastră nu e în acord cu voia Lui. 
De aici înțelegem de ce rugăciunile noastre, când nu 
sunt după voia Lui, nu sunt ascultate de către El. 
Pentru că El ascultă rugăciunile noastre bune, rugă- 
ciunile noastre smerite, rugăciunile care ne mântuie. 
Și, când suntem proprii Lui, El coboară în noi prin 

 
474 Ibidem.  
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slava Lui și rămâne cu noi [In. 17, 21-22], pentru că 
dorește să se bucure veșnic în noi și cu noi.  

Și cum ar putea să ne asculte rugăciunile noas- 
tre cele rele, rugăciunile pline de mândrie și de fari- 
seism, când El dorește mântuirea noastră? Cum ar 
putea fi de acord cu faptele noastre cele rele, când El 
dorește să ne întoarcem către El cu totul și să facem 
voia Lui?  

De aceea, Dumnezeu ne ceartă, ne mustră, ne 
pedepsește cu blândețe pentru păcatele noastre, 
pentru ca noi să dorim viața cea bună, evlavioasă, 
viața cu El. Toată pedagogia lui Dumnezeu, tot mo- 
dul acesta subtil în care El ne face să conștientizăm 
valoarea vieții noastre și consecințele faptelor noas- 
tre, are drept scop mântuirea noastră. Și dacă înțe- 
legem ce am greșit, imediat Îi spovedim acel lucru. 
Când greșim cu ceva în fața Lui, imediat Îi mărtu- 
risim căderea și slăbiciunea noastră și cerem ajutor 
în lupta noastră cu ispitele, cu durerile, cu necazurile 
și grijile de tot felul... 

Sfântul Arhiereu Zaharia [Ζαχαρία]475 a primit-
o la templu pe Preacurata Stăpână la vârsta de 3 
ani476 și a introdus-o în Sfânta Sfintelor [Ἅγια τῶν 
Ἁγίων]477, acolo unde Arhiereul intra doar o dată pe 
an [ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ] [Ieș. 30, 10, LXX]. Și acolo a 
trăit Preacurata Fecioară Maria timp de 12 ani 
[δώδεκα χρόνια], fiind hrănită cu hrană cerească 
[τροφὴ οὐράνια] de Sfântul Arhanghel Gavriil [Γα- 

 
475 A se vedea:  
https://www.synaxarion.gr/gr/sid/1232/sxsaintinfo.as

px.  
476 Mineiul pe luna noiembrie, ed. BOR 1927, p. 334.  
477 Cf.  
https://www.synaxarion.gr/gr/sid/1232/sxsaintinfo.as

px.  
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βριὴλ]478, cel care a fost și vestitorul Nașterii Dom- 
nului.  

Iar aici, în partea cea mai sfântă a templului, 
„Cel ce împodobește crinii țarinii mai frumos decât 
veșmântul împărătesc al lui Solomon...a împodobit-
o El Însuși în chip suprafiresc pe Fecioara de la care 
Și-a avut veșmântul de om”479, veșmântul trupului 
Său. Și, cu toate că „abia [avea] trei ani”480 când a fost 
adusă la templu, Preacurata Fecioară Maria „a arătat 
limpede că simte mai bine decât toți cele ce se săvâr- 
șeau sau aveau să se săvârșească cu ea”481. Iar aici, în 
templu, Preacurata Stăpână Maria s-a sfințit într-atât 
de mult prin asceza ei, încât era „din fragedă vârstă 
dincolo de toți [oamenii] în [ceea] ce privește demni- 
tatea [sfințeniei] și incomparabil mai presus decât 
înseși mințile mai presus de lume”482, adică mai pre- 
sus de Puterile cele cerești.  

Și Domnul a preferat-o pe aceasta, pe Maria, pe 
Doamna noastră cea preacurată și preasfântă, pe cea 
mai sfântă decât întreaga creație, pentru ca să fie 
Maica Lui. Pentru că ea L-a iubit mai presus de toată 
creația. Căci aici, în templul lui Dumnezeu, ea „du- 
cea...o viață de asceză, fără griji și fără treburi, fără 
întristare, nepărtașă la patimile de jos, mai presus de 

 
478 Ibidem.  
479 Sfântul Grigorios Palamas, Omilia 53 [Cuvânt despre 

intrarea în Sfânta Sfintelor și despre viața deiformă de aici a 
Atotpreacuratei Stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea 
și Pururea-fecioara Maria, în Sfântul Grigorie Palama, 
Fecioara Maria și Petru Athonitul – prototipuri ale vieții 
isihaste și alte scrieri duhovnicești, Scrieri II, cu studiu 
introd. și trad. de Diac. Ioan I. Ică jr., Deisis, Sibiu, 2005, p. 
182-183.  

480 Idem, p. 188.  
481 Ibidem.  
482 Idem, p. 195.  
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plăcerea care nu e fără durere, trăind numai pentru 
Dumnezeu, văzută numai de Dumnezeu, hrănită de 
Dumnezeu, păzită numai de Dumnezeu”483, pentru 
că și ea Îl vedea și Îl dorea numai pe El484.  

De aceea, iubiții mei, asceza smerită, tăcută a 
Preacuratei Stăpâne, dar plină de creștere dumne- 
zeiască incomparabilă, ne spune și nouă că putem 
transforma și noi casa noastră într-un templu al 
ascezei, al slujirii lui Dumnezeu.  

Cine ne oprește să facem asta? Cine ne oprește 
să facem din viața și din casa noastră o biserică vie a 
lui Dumnezeu?  

Orice facem are la bază o alegere: alegerea 
noastră. Pentru că nu suntem predestinați sau ursiți 
să fim buni sau răi, ci începem să păcătuim pentru că 
vrem să păcătuim. Iar după cum am ales să păcătuim, 
tot așa alegem să facem și ceea ce e bine și plăcut lui 
Dumnezeu. Iar alegerile noastre sunt cele care ne 
construiesc sau ne dărâmă interior.   

Nu putem da vina pe familie, pe rude, pe socie- 
tate, pentru că noi am ajuns să fim răi și perverși și 
cu inima rece! Pentru că nimeni nu a păcătuit în lo- 
cul nostru. Chiar dacă demonii ne ispitesc cu diverse 
păcate, chiar dacă oamenii ne împing la diverse 
păcate, noi suntem cei care alegem să păcătuim! Și 
păcatele noastre sunt averea noastră cea rea. Sunt 
cele care iradiază din noi și îmbolnăvesc și pe alții.  

Tocmai de aceea, când ne spovedim păcatele, 
noi recunoaștem în fața lui Dumnezeu că suntem o 
sursă de infecție pentru alții. Că suntem niște bolnavi 
care avem nevoie de tămăduirea lui Dumnezeu, 
pentru ca boala noastră să nu mai îmbolnăvească și 
pe alții. Și de la Spovedanie noi nu plecăm aceiași, nu 

 
483 Idem, p. 203.  
484 Ibidem.  
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plecăm așa cum am venit, ci plecăm curățiți și dez- 
legați de păcate și iertați de către Dumnezeu, împă- 
cați cu El și cu Biserica Lui, împăcați cu toți, pentru 
că nu ne-am ascuns rănile și bolile noastre sufletești. 
Și când le recunoaștem în mod smerit și cu pocăință 
înaintea Lui, El e preamilostiv față de noi și vine 
imediat și ne iartă și ne curățește de păcatele noastre 
cele multe și rele.  

Așadar, praznicul de astăzi ne cere să ne 
umplem de sfânta isihie, de sfânta liniștire inte- 
rioară, de care era plină Preacurata Stăpână în 
templu485. Să ne umplem de rugăciune, de muncă 
evlavioasă, de milostenie, de citiri sfinte, de atenție 
față de oameni. Pentru că gradul de atenție față de 
oameni e direct proporțional cu gradul de atenție 
față de Dumnezeu, față de împlinirea voii lui Dum- 
nezeu.  

La mulți ani tuturor și multă sănătate și putere 
de muncă! Post plin de bucurie sfântă pe mai depar- 
te! Amin!  

 
  

 
485 Idem, p. 207.  
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Predică la Duminica a XXX-a după Cinci- 
zecime [2019]  

 
Iubiții mei486,  

 
 
Evanghelia de azi [Lc. 18, 18-27] e una plină de 

acțiune interioară. Pentru că ea ne vorbește despre 
ce să facem ca să moștenim viața cea de veci [Lc. 18, 
18]. Iar esența vieții creștine e lucrarea, e acțiunea, e 
dinamismul total în relația cu Dumnezeu, pentru că 
credința este dinamică, e vie, e lucrătoare. Credința 
noastră în Dumnezeu ne umple de toată râvna pen- 
tru a-I sluji Lui. Credința noastră în Dumnezeu ne 
umple de dorința de a ne curăți continuu pentru a-I 
fi proprii Lui, relației sfinte cu El. Fiindcă postul, 
rugăciunea, slujirea Lui, viața în curăție și în sfin- 
țenie este pentru a fi cu Dumnezeu, pentru a fi una 
cu El și pentru a ne bucura dumnezeiește împreună 
cu El.  

Stăpânitorul, arhonul [ἄρχων], a întrebat: „În- 
vățătorule cel bun [Διδάσκαλε ἀγαθέ], ce, făcând 
[eu], voi moșteni viața cea de veci [τί ποιήσας ζωὴν 
αἰώνιον κληρονομήσω]?” [Lc. 18, 18, BYZ]. Și Domnul 
nu îl contrazice, nu îi spune că pentru a trăi cu Dum- 
nezeu e nevoie doar de credință, dar nu și de lucrare, 
ci îl întreabă despre poruncile Lui. Pentru că porun- 
cile Lui sunt esența credinței și a vieții creștine. Po- 
runcile Lui sunt dinamismul vieții ortodoxe.  

Și când se ajunge la discuția despre desăvârșirea 
vieții creștine, Domnul îi spune și ne spune: „Încă 
una îți lipsește ție! Vinde toate câte ai și împarte 

 
486 Începută la 8. 07 minute, în zi de miercuri, pe 20 

noiembrie 2019. Cer înnorat, 14 grade, vânt de 18 km/ h.  
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celor săraci și vei avea comoară în cer și vino [și] 
urmează-Mi Mie!” [Lc. 18, 22, BYZ]. Pentru că desă- 
vârșirea vieții cu Dumnezeu ne cere să ne despărțim 
de toate câte avem și să Îi urmăm Lui.  

Și au existat și vor exista oameni ai lui Dum- 
nezeu care au îndeplinit ad litteram cuvântul Lui de 
aici. Care și-au vândut toate ale lor săracilor și apoi 
I-au slujit Lui în viața monahală sau într-o asceză 
riguroasă. Însă și noi, cei care trăim în ritmul vieții 
sociale, și avem familie și serviciu, chiar dacă nu ne 
putem vinde toate cele ale noastre, suntem chemați 
spre același scop ca și Monahii: să Îi urmăm Lui. 
Pentru că urmarea Lui este interioară, e prin îm- 
plinirea poruncilor Sale. Și una dintre poruncile Lui 
e și milostenia, adică iubirea reală, concretă față de 
oameni.  

Întâlnesc adesea oameni care spun că cred în 
Dumnezeu, dar mărturisesc cu nonșalanță că nu au 
o relație vie cu El și cu Biserica Lui. Ei cred în El, dar 
sunt indiferenți față de voia Lui și de Biserica Lui. 
Pentru că ei nu consideră că Lui trebuie să Îi slujim 
zilnic și să Îi împlinim poruncile Sale, voia Sa cu noi. 
Adică au o perspectivă deistă asupra lui Dumnezeu. 
Căci ei cred că există un Dumnezeu care a făcut toate 
și pe om, dar cu Care nu trebuie să avem o relație vie, 
continuă, zilnică. Și astfel, credința lor deistă e o 
credință pur rațională, închisă în mintea lor, care nu 
reverberează în viața lor, în faptele vieții lor coti- 
diene. Căci ei nu se simt datori să trăiască religios, să 
trăiască în relație cu Dumnezeul în care ei cred. 
Fiindcă neagă orice închinare și orice slujire aduse 
lui Dumnezeu, aduse Dumnezeului în care ei cred.  

Însă Domnul ne spune în Evanghelia de azi că 
desăvârșirea credinței și a vieții noastre stă tocmai în 
relația noastră vie, reală, continuă cu Dumnezeu și 
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cu semenii noștri. Pentru că Domnul nu ne cere ca 
doar o dată în viață să renunțăm la averile noastre, ci 
continuu ne cere acest lucru, continuu ne cere să fim 
milostivi și buni cu oamenii, și tot continuu ne cere 
să Îi urmăm Lui prin împlinirea poruncilor Sale. 
Relația cu Dumnezeu nu exclude relația cu semenii 
noștri, ci o include. Pentru că poruncile lui Dumne- 
zeu se împlinesc tocmai la confluența dintre iubirea 
de Dumnezeu și iubirea de oameni.  

Căci atunci când alegem să nu preacurvim, ale- 
gem să facem voia lui Dumnezeu, dar și să fim fideli 
față de soția sau de soțul nostru. Și fidelitatea în 
căsătorie înseamnă că noi ne arătăm iubirea față de 
mulți oameni care sunt în jurul nostru, al familiei 
noastre. Și astfel, iubindu-L pe El, noi îi iubim și pe 
oameni.  

La fel, dacă nu omorâm, dacă nu furăm, dacă nu 
mințim, dacă nu jignim, noi Îl ascultăm pe Dum- 
nezeu prin toate acestea, dar îi iubim și pe oameni. 
Pentru că poruncile Lui ne țin în viață, în viața cea 
duhovnicească și, în același timp, în relația cu El și 
cu semenii noștri.  

Poruncile Lui ne unesc pe unii cu alții și pe toți 
cu El. Poruncile Lui ne fac oameni integri, buni, 
iubitori, respectuoși, onești, de treabă. Pentru că ne 
fac verticali, ne fac loiali angajamentelor noastre, ne 
fac oameni respectabili pentru conștiința noastră vie 
și pentru evlavia noastră. Căci o conștiință vie, iubi- 
toare de Dumnezeu, e cea care ne îndeamnă să fim 
evlavioși în slujirea lui Dumnezeu. Să fim smeriți și 
plini de pocăință în relația noastră cu El și în relația 
noastră cu semenii noștri.  

De aceea, mereu ne lipsesc râvna și iubirea 
pentru Dumnezeu, pentru că pe fiecare zi înțelegem 
că Dumnezeu trebuie slujit și iubit și mai mult, cu și 
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mai multă înfocare, cu și mai multă delicatețe și 
atenție. Iar omul credincios se simte tot mai nevred- 
nic de Dumnezeu și tot mai lipsit de fapte bune, pe 
cât se nevoiește zilnic să Îi slujească lui Dumnezeu și 
să le slujească și oamenilor. Creșterea în viața duhov- 
nicească nu ne umple de orgoliu, nu ne umple de 
nesimțire, nu ne umple de superioritate bădărană fa- 
ță de oameni, ci, dimpotrivă, de o tot mai mare 
conștiință a păcătoșeniei proprii și a puținătății vieții 
noastre. Pentru că, oricât de multe lucruri bune am 
făcut, se putea și mai mult și mai bine.  

De aceea, trecutul nostru, realizările de ieri, nu 
sunt un îndemn la culcarea pe-o ureche, ci sunt o 
continuă chemare la mai mult. Pentru că împlinirea 
omului nu e în ceva static, în ceva ce a fost, ci în ceea 
ce este acum în sufletul nostru. Dacă acum suntem 
goi și neîmpliniți, nu contează deloc ce-am fost 
odinioară și ce-am făcut cândva. După cum, dacă 
acum suntem bolnavi și nefericiți, zilele bune de 
altădată, pline de sănătate, nu ne aduc nicio mân- 
gâiere.  

Pentru că viața noastră are nevoie acum, în 
clipa de față, de bucurie, de pace, de sănătate, de 
împlinire interioară, adică de relația vie cu Dum- 
nezeu și cu semenii noștri.  

Ce-a răspuns arhonul? „Pe acestea toate le-am 
păzit din tinerețea mea” [Lc. 18, 21, BYZ]. Se referea 
la poruncile lui Dumnezeu. Însă poruncile Lui au 
legătură interioară. Ele sunt ca o plasă de pește cu 
multe ochiuri. Și dacă lipsesc anumite virtuți sau 
anumite împliniri ale poruncilor Lui, plasa nu prinde 
peștele mântuirii noastre. Căci peștele mântuirii e 
ceea ce înțelegem și ce trăim din poruncile lui Dum- 
nezeu. Și dacă ar fi împlinit poruncile Lui cu ade- 
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vărat, arhonul ar fi înțeles de la sine că milostenia e 
iubire față de oameni. E iubire reală, nu declarativă! 

Căci atunci când spui că crezi în Dumnezeu, dar 
nu te interesează cine este El și ce vrea El de la tine, 
ai doar o iubire pur declarativă pentru El. Dacă 
iubești oamenii și creația Lui, dacă îți pasă de viitorul 
omului pe pământ, dar nu faci nimic concret zi de zi 
pentru binele omului și al creației, spui doar vorbe. 
Pentru că atunci când crezi în Dumnezeu, trăiești 
după vorbele Lui. După cum, atunci când îi iubești 
pe oameni și iubești animalele și insectele și păsările 
și peștii și toată creația Lui, faci ceva concret pentru 
toate acestea. Pentru că omul și creația au nevoie de 
iubirea noastră reală, concretă, după cum Dumnezeu 
cere de la noi o credință plină de iubire, o credință 
plină de acțiune, o credință vie.  

Toate poruncile Lui duc în aceeași direcție: la 
El. Și când arhonul s-a întristat foarte mult, pentru 
că „era foarte bogat [ἦν πλούσιος σφόδρα]” [Lc. 18, 
23, BYZ], el nu s-a întristat pentru că era un om 
evlavios, ci pentru că era un om avar. Și când ești 
avar, când iubești banii mai mult decât viața cu 
Dumnezeu, nu împlinești decât formal poruncile 
Lui, pentru că ele nu te sfințesc. Poruncile Lui, îm- 
plinite în mod real, ne sfințesc în mod real. Și cine se 
sfințește zi de zi e un credincios real al lui Dumnezeu 
și nu unul închipuit.  

Pentru că marea noastră problemă e închipui- 
rea de sine sau autoiluzionarea că suntem „ființe 
religioase”. Mulți cred despre ei că sunt oameni 
credincioși, dar nu pot să mărturisească schimbări 
clare, punctuale, duhovnicești în viața lor și nici o 
relație vie, mistică cu Dumnezeu. Când, dimpotrivă, 
oamenii duhovnicești, care simt slava lui Dumnezeu 
în ei tot timpul și care sunt curățiți, luminați și 
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sfințiți de Dumnezeu tot timpul, pot da mărturii 
punctuale despre modul cum se schimbă, despre 
cum sunt schimbați interior de către Dumnezeu în 
cadrul relației cu El. Adică împlinirea poruncilor nu 
este o formalitate religioasă, una inconștientă și fără 
urmări în sufletul și în trupul nostru, ci e însăși 
mântuirea noastră. Tot ceea ce trăim, împlinind po- 
runcile lui Dumnezeu, ne mântuie pe fiecare zi. Pen- 
tru că tot ceea ce trăim cu Dumnezeu ne face tot mai 
curați, tot mai proprii Lui.  

De aceea, dacă punem mesajul Evangheliei de 
azi în relație cu evenimentul de azi, cu ziua ultimă a 
alegerilor prezidențiale, putem spune că acela care 
face ceva pentru România, e acela care face lucruri 
bune pentru toți românii. Căci cel care iubește Ro- 
mânia trebuie să dovedească acest lucru. Să dove- 
dească faptic și nu declarativ! Și nu numai preșe- 
dintele sau parlamentarul sau prefectul sau primarul 
trebuie să dovedească că iubește România, ci fiecare 
dintre noi trebuie să dovedim acest lucru în mod 
faptic. Pentru că atunci când aparții unui popor și 
ești conștient de valorile tale personale, atunci vrei 
să îți aduci aportul la binele nației tale. Și putem face 
bine nației noastre și prin aceea că naștem și creștem 
copii, și prin aceea că scriem și traducem cărți, și prin 
aceea că ne facem treaba acolo unde suntem. Dacă 
facem bine oricui și în mod dezinteresat, atunci fa- 
cem bine întregii nații și întregii lumi.  

Pentru că la acest lucru ne cheamă Dumnezeu: 
la urmarea Lui reală, faptică, la slujirea Lui cu toată 
ființa noastră.   

Voi merge și astăzi la vot, dimpreună cu Doam- 
na Preoteasă, și vă îndemn și pe dumneavoastră să 
faceți acest lucru! Votul e un drept democratic, iar 
exprimarea lui înseamnă asumarea unei decizii pen- 
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tru viitor. Căci viitorul nostru e suma alegerilor noas- 
tre.  

Să postiți cu pace pe mai departe și să ne 
pregătim continuu pentru unirea cu Domnul! Căci El 
dorește să fie cu noi și în noi pentru toți vecii. Amin! 
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Predică la pomenirea Sfântului Apostol 
Andreas, Apostolul românilor [30 noiembrie 
2019]   

 
Iubiții mei487,  

 
 
apostolicitatea Bisericii înseamnă „moștenirea 

credinței, [a] învățăturii și [a] harului de la [Sfinții] 
Apostoli”488, de la Ucenicii Domnului, de la martorii 
direcți ai vieții și ai lucrării Sale mântuitoare. Moște- 
nire sfântă care s-a transmis peste veacuri în Biserică 
și care reprezintă una dintre trăsăturile fundamen- 
tale ale Bisericii. Pentru că Biserica lui Dumnezeu 
este una [μίαν], e sfântă [ἁγίαν], e catolică [καθο- 
λικὴν] și apostolică [ἀποστολικὴν]489, așa după cum 
spune Crezul Bisericii. Și având toate aceste însușiri 
unice ale ei, care o fac inconfundabilă, Biserica lui 
Dumnezeu vine de la El până la noi purtând ampren- 
ta apostolicității, pentru că este întemeiată pe măr- 
turia Sfinților Apostoli ai Domnului.  

De aceea, Biserica României, fiind de origine 
apostolică, noi putem înțelege cel mai bine ce în- 
seamnă a primi credința de la Apostoli și a o păstra 
nealterată peste veacuri. Pentru că românii trăiesc de 
două milenii în credința apostolică a Bisericii, ca par- 
te componentă a Bisericii. Și roadele Bisericii pe 

 
487 Începută la 7. 24, în zi de luni, pe 25 noiembrie 2019. 

Cer înnorat, 8 grade, vânt de 18 km/ h.  
488 Preot Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dog- 

matică Ortodoxă, vol. 2, ed. a 2-a, Ed. IBMBOR, București, 
1997, p. 197.  

489 Cf.  
https://ro.wikipedia.org/wiki/Simbolul_niceeano-

constantinopolitan.  
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pământul nostru se observă în toată istoria poporu- 
lui nostru și în tot modul de a fi și de a gândi al 
românilor. Pentru că românii sunt profund creștini, 
viața creștină fiind amprenta fundamentală a vieții 
românilor.  

– Însă cine este Apostolul nostru? Cine e cel 
prin care Dumnezeu ne-a făcut pe noi creștini?  

– E Sfântul Apostol Andreas [Ἀνδρέας], cel întâi 
chemat la apostolat de către Domnul [In. 1, 40], și 
fratele Sfântului Apostol Petros. Care, după ce L-a 
ascultat pe Domnul o singură zi [In. 1, 39], s-a 
încredințat de faptul că El este Messias [Μεσσίας]. 
Dar nu a ținut această înțelegere mântuitoare numai 
pentru sine, ci s-a dus și la fratele lui, la Simon 
Petros, și i-a vestit: „L-am aflat pe Messias [Εὑρήκα- 
μεν τὸν Μεσίαν]” [In. 1, 41, BYZ]. Adică pe Hristos 
[Χριστός] [Ibidem], pe Cel despre care vorbiseră toți 
Profeții. Pentru că Sfinții Apostolii s-au încredințat 
despre Domnul din viața trăită împreună cu El, dar 
și din mărturia Sfinților Profeți. Pentru că ceea ce 
spuseseră Sfinții Profeți despre Domnul, s-a împlinit 
în viața Domnului.   

Așadar, când vorbim despre apostolicitatea 
Bisericii, vorbim despre fundamentul apostolico-
profetic al Bisericii. Pentru că Apostolii au conglăsuit 
cu Profeții. Vechiul și Noul Testament dau o mărtu- 
rie unitară despre Dumnezeul treimic și noi trebuie 
să trăim duhovnicește, trebuie să trăim bisericește, 
pentru ca să înțelegem mesajul unitar și dumne- 
zeiesc al întregii Scripturi și al întregii Tradiții a 
Bisericii. Pentru că sfințenia Bisericii se trăiește și în 
viața și în slujirea Bisericii, dar și în credința și în 
mărturia Bisericii.  

Credința și mărturia Bisericii de-a lungul seco- 
lelor vorbesc despre o Biserică una și catolică, 
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răspândită pretutindeni de Apostolii Domnului și de 
urmașii acestora. Această Biserică catolică, extinsă în 
întreaga lume, trăia ortodoxia credinței și a slujirii. 
Și în măsura în care citim mărturia Bisericii pe se- 
cole, în măsura în care îi citim pe Sfinții Părinți ai 
Bisericii, vedem cât de unitară și de profundă era 
mărturia lor.  

Dar pe măsură ce citim și ne asumăm în mod 
pragmatic mărturia Bisericii, vedem că ea e una cu 
viața noastră bisericească. Căci noi și azi, și acum, 
trăim și slujim apostolic în Biserica lui Dumnezeu, 
pentru că trăim aceeași bogăție de har a lui Dum- 
nezeu, care ne sfințește pe noi. Și aceasta se petrece, 
pentru că nu există un hiat între trecut și prezent, 
între vremurile apostolice și secolul al XXI-lea al Bi- 
sericii, ci o continuitate neîntreruptă a Bisericii.  

Noi trăim în Biserica lui Dumnezeu ca și pă- 
rinții noștri din alte secole. Căci avem în comun cu 
ei aceeași credință, același cult, aceeași trăire asce- 
tică, mistică și liturgică a relației cu Dumnezeu. Și de 
aceea, noi, fiii Bisericii, nu trăim cu mentalitatea că 
suntem „în război” cu Biserica și că e nevoie „să o 
schimbăm” după moda timpului, ci noi avem con- 
știința că trebuie să ne schimbăm pe noi înșine în 
mod continuu pentru a fi proprii relației cu Dum- 
nezeu.  

Căci nu putem schimba credința, nici cultul, 
nici viața ascetico-mistico-liturgică a Bisericii, nici 
istoria Bisericii, dar ne putem schimba în mod con- 
tinuu pe noi înșine. Iar toată viețuirea virtuoasă a 
creștinilor reprezintă schimbarea continuă, în bine, 
a noastră. Reprezintă continua înduhovnicire și sfin- 
țire a fiecăruia dintre noi. Prin care noi ne facem tot 
mai mult fiii autentici ai Bisericii, pentru că ne facem 
tot mai mult Sfinții lui Dumnezeu.  
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Din Bitsaida Galileii [Βηθσαϊδᾶ τῆς Γαλιλαῖας], 
de unde s-a născut490, Sfântul Andreas a ajuns și la 
noi, în Scitia [Σκυθία]491, în Dobrogea. Fiind Evan- 
ghelizatorul și Apostolul nostru, al românilor. Însă, 
în același timp, a contat și contează toți urmașii Sfân- 
tului Andreas în Biserică, adică toți cei care au trăit 
și trăiesc credința, învățătura și harul Bisericii. Pen- 
tru că credința se aprinde de la suflet la suflet așa 
după cum aprindem o lumânare de la altă lumânare. 
Credința Bisericii se transmite prin Botez, adică prin 
intrarea în Biserică, și prin viața în Biserică.  

Iar dacă noi, astăzi, trăim o viață mai mult 
indiferentă față de viața și experiența Bisericii, lucru- 
rile nu au stat așa în veacurile anterioare. Căci, dacă 
strămoșii noștri ar fi fost indolenți, dacă ar fi fost in- 
diferenți religios, Biserica s-ar fi stins de pe pământul 
românesc, așa după cum s-a petrecut în alte părți ale 
lumii, care au fost evanghelizate tot de Apostolii 
Domnului.  

Însă Biserica e aici și noi suntem în Biserică! Și 
suntem în Biserică pentru că trăim apostolic, pentru 
ca trăim bisericește, ca și părinții și strămoșii noștri. 
Și avem misiunea sfântă de a duce mai departe Bise- 
rica, de a duce mai departe mântuirea oamenilor, 
pentru că oamenii se mântuie numai în Biserica lui 
Dumnezeu.  

Dar pentru a duce mai departe Biserica trebuie 
să nu luptăm împotriva Tradiției și a Sfinților Bise- 
ricii. Trebuie să nu căutăm să bagatelizăm cultul și 

 
490 Cf.  
https://www.synaxarion.gr/gr/sid/1321/sxsaintinfo.as

px.  
491 Cf.  
http://i-m-patron.gr/i-m-patron-

old.gr/agiologia/agios_andreas.html.  
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viața interioară a creștinilor. Pentru că creștinii de 
azi trebuie să învețe viața creștină de la Sfinții Bise- 
ricii și să o trăiască în Biserică. Să o trăiască zilnic, cu 
toate riscurile la care pot fi expuși.  

Pentru că Apostolul nostru și-a sfârșit mărturia 
lui pe Cruce492. Și a murit astfel nu pentru că a făcut 
vreun rău cuiva, ci pentru că a făcut bine la toată 
lumea. Dar binele, adesea, poate fi interpretat foarte 
greșit. Binele poate fi înțeles ca „rău”, ca „cel mai 
mare rău”. Numai că binele nu poate fi niciodată rău 
și binele nu se devalorizează niciodată. Binele e ca 
aurul: e mereu strălucitor, mereu prețios, mereu au- 
tentic. Pentru că binele ne curățește, ne luminează și 
ne sfințește pe noi, ne face fii și moștenitori ai lui 
Dumnezeu, și cine este cu El, este veșnic cu El.  

De aceea, iubiții mei, prăznuindu-l pe Sfântul 
Andreas, Apostolul românilor, trebuie să alegem zil- 
nic să îi continuăm apostolatul lui la noi. Prin tot 
ceea ce facem și suntem trebuie să ducem mărturia 
lui mai departe. Pentru că viitorul nostru ca neam e 
legat de viitorul Bisericii. Biserica a fost aceea care a 
ținut poporul român unitar. În Biserică s-a păstrat 
limba română și s-a slujit pentru toți românii. Pentru 
că toți românii au fost fiii aceleiași Biserici, până 
când, din păcate, tot mai mulți au început să se 
lepede de propria lor credință, de propria lor identi- 
tate religioasă.  

Dar când te lepezi de credința Bisericii, te lepezi 
de mântuirea ta. Când te desparți de Biserică, te 
desparți și de reala experiență a lui Dumnezeu. 
Pentru că în afara Bisericii nu avem o reală expe- 
riență a vieții cu Dumnezeu, ci o amăgire, o iluzie, 
pentru că nu creștem în sfințenie, ci în demonizarea 

 
492 Cf.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_the_Apostle.  
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de sine. Așa se explică de ce Biserica nu admite între 
Sfinții ei pe nimeni care e în afara ei, oricât de 
„virtuos” ar părea. Pentru că mântuirea se trăiește 
aici, în singura Biserică a lui Dumnezeu, în Biserica 
Ortodoxă, și Sfinții Bisericii sunt doar fiii ei. 

Și noi nu putem amesteca credința Bisericii cu 
părerile pseudo-teologice ale eterodocșilor, pentru 
că prin asta am strica credința lui Dumnezeu. Ci noi 
păstrăm credința și slujirea și viața Bisericii în auten- 
ticitatea lor, pentru că să trăim și acum și veșnic în 
slava lui Dumnezeu, dimpreună cu El, cu Îngerii și 
Sfinții Lui.   

...Ca Preot, care gândești și slujești tot timpul 
pentru Dumnezeu, ești adesea obosit și ispitit de tot 
felul de gânduri. Dar oricât de greu m-aș simți într-o 
zi anume, eu simt prezența lui Dumnezeu și a Sfin- 
ților și a Îngerilor Lui în viața și în slujirea mea. Nu 
mă simt niciodată singur slujind! Nu mă simt singur 
niciodată! Pentru că viața Bisericii e viața duhovni- 
cească pe care o putem trăi oriunde și oricând.  

Iar Sfântul Andreas când a venit la noi, în 
părțile noastre, ca să propovăduiască dreapta cre- 
dință, a venit cu aceeași simțire și certitudine inte- 
rioară: că Dumnezeu e cu el și că Sfinții și Îngerii Lui 
îl ajută. Și a îndrăznit întru Dumnezeu, a venit pen- 
tru El la noi, nu s-a uitat la consecințele asupra vieții 
lui, ci la folosul duhovnicesc al oamenilor. De aceea, 
noi trebuie să fim foarte recunoscători eforturilor 
sale celor sfinte pentru noi. Să fim recunoscători lui 
și celor de după el, care au sădit și aici, pe pământ 
românesc, Biserica lui Dumnezeu, și au îngrijit-o și 
au păzit-o până azi. Căci Biserica e ca o pădure ce 
trebuie mereu udată și protejată. Pentru că vin noi și 
noi generații de oameni credincioși care au nevoie de 
experiența, de sfatul și de grija noastră. Și dacă ne 
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uităm doar la copacii care au fost, pădurea se reduce 
tot mai mult. Dar dacă sădim zilnic copaci și le 
arătăm continuu calea cu Dumnezeu, atunci pădu- 
rea Bisericii se extinde, se face tot mai catolică, tot 
mai universală, împânzind peste tot apostolicitatea 
Bisericii, adică credința, mărturia și experiența Sfin- 
ților Apostoli.    

Să fim bărbătoși ca Sfântul Andreas, Părintele 
nostru!  

Să avem curajul credinței și al mărturisirii celei 
sfinte!  

Pentru că credința vie străpunge inimile oa- 
menilor și îi apropie de Dumnezeu. Credința, mărtu- 
risită cu puterea lui Dumnezeu, învie pe oameni din 
morți. Și atunci când oamenii se trezesc din păcat și 
se întorc la Domnul, se împlinește această profeție a 
Domnului: „Amin, amin zic vouă că vine ceasul și 
acum este, când cei morți vor auzi glasul Fiului lui 
Dumnezeu, și cei care vor auzi, vor trăi” [In. 5, 25, 
BYZ]. Cei morți pentru Dumnezeu, care vor auzi gla- 
sul Lui, vor învia și vor trăi duhovnicește.  

Dar ca să fie auzit glasul Lui, trebuie să se audă 
glasul nostru. Glasul nostru care vorbește despre 
voia Lui, despre sfințenia Lui, despre mântuirea Sa.  

De aceea, nu ne putem permite să pierdem 
timpul. O zi pierdută este o zi în care nu spunem 
nimic despre Dumnezeu. Pentru că noi trebuie să 
spunem ca Sfântul David, Profetul: „Mărturisi-mă-
voi Ție, Doamne, în toată inima mea, spune-voi toate 
minunile Tale!” [Ps. 9, 2, LXX]. Și ca să spunem 
minunile Lui, trebuie să vorbim despre Sfinții Lui și 
despre tot ajutorul pe care El l-a dat, îl dă și îl va da 
Bisericii Sale și întregii lumi. Amin!  
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Predică la Duminica a XVI-a după Cinci- 
zecime [2019] 

 
 

Iubiții mei493,  
 

 
un teolog ortodox494, vorbind despre teologia 

Iadului, afirma faptul că „învățătura Sa ne lovește, ne 
incomodează, ne scoate din complezența noas- 
tră”495. Pentru că Domnul ne vorbește despre veșni- 
cia Iadului și despre veșnicia chinurilor din Iad. Și 
chinurile din Iad sunt veșnice, pentru că oamenii au 
ales să își trăiască viața în indiferență față de Crea- 
torul lor și de împlinirea lor intimă. Pentru că Iadul 
nu e o predestinare pentru vreun om, căci nimeni nu 
s-a născut pe pământ ca să meargă în Iad pentru 
veșnicie, ci e consecința vieții noastre indiferente 
față de Dumnezeu și față de scopul vieții noastre: în- 
dumnezeirea noastră.  

Iar Evanghelia de astăzi [Mt. 25, 14-30] s-a în- 
cheiat cu vorbirea despre Iad. Pentru că El a po- 
runcit: „Și pe robul cel netrebnic aruncați-l întru [Καὶ 
τὸν ἀχρεῖον δοῦλον ἐκβάλετε εἰς] întunericul cel mai 
din afară [τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον]! Acolo va fi plânsul 
[Ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς] și scrâșnirea dinților [καὶ ὁ 
βρυγμὸς τῶν ὀδόντων]” [Mt. 23, 30, BYZ].   

 
493 Începută la ora 22.00, în zi de marți, pe 26 

noiembrie 2019. Cer înnorat, 8 grade, vânt de 3 km/ h.  
494 Protoiereul Lawrence R. Farley:  
https://www.ancientfaith.com/contributors/lawrence

_farley.  
495 Pr. Lawrence R. Farley, Focul nestins. Învățătura 

ortodoxă despre iad, trad. din lb. engl. de Adela Lungu, Ed. 
Doxologia, Iași, 2019, p. 43.  
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Iar întunericul cel mai din afară e Iadul, pe când 
starea celor din Iad e aceea de plâns veșnic și de 
scrâșnire din dinți, pentru că nu își mai pot împlini 
patimile lor.  

Însă învățătura despre Iad, care e o învățătură 
eshatologică, pentru că ține de cele din urmă ale 
vieții noastre, ar trebui să fie una care ne ghidează 
viața. Pentru că, dacă ne-am gândi adesea la moarte 
și la Iad, nu am mai trăi cu atâta indolență, cu atâta 
nesimțire, cu atâta indiferență față de viața noastră 
și a tuturor celorlalți. Și asta cu atât mai mult cu cât 
cugetarea la moarte și la Iad fac parte din asceza 
ortodoxă, din nevoința noastră zilnică.  

Dar, după cum se observă din Evanghelia de azi, 
Domnul vorbește despre Iad în relație cu darurile 
Sale. În relație cu darurile Sale pe care ni le-a dat 
nouă. Iar noi suntem robii Săi, cărora El ne-a dat 
averile Sale [τὰ ὑπάρχοντα Αὐτοῦ] [Mt. 25, 14, BYZ]. 
Însă, când un stăpân își împarte averile cu robii lui, 
el face din robii lui niște fii ai săi. Îi ridică din starea 
lor de robie și îi face liberi și demni. Îi face oameni 
care pot decide pentru viața lor. Pentru că așa a făcut 
și Domnul cu noi: ne-a scos din robia demonilor prin 
Botez și ne-a făcut fiii Lui. Ne-a făcut fiii Lui duhov- 
nicești, care putem alege în mod liber binele lui 
Dumnezeu și ne putem întări în binele Lui, adică în 
viața de sfințenie, pentru că El ne ajută mereu prin 
slava Lui.  

Și Domnul insistă pe împroprietărirea noastră 
duhovnicească, pe averea noastră. Pentru că la unii 
ne-a dat cinci talanți, la alții doi, iar la alții unul [Mt. 
25, 15, BYZ], neexistând om care să nu primească ceva 
de la El. Ne-a dat după cum a dorit, pentru că 
darurile Sale sunt averea Lui cea veșnică. Numai că 
darurile Sale El ni le-a dat pentru ca să rodim pe 
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măsura lor. Căci „fiecăruia [i-a dat] după puterea sa 
[ἑκάστῳ κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν]” [Ibidem] de lucru, 
El știind foarte bine cât poate fiecare să facă.  

– Care este, așadar, răsplata pentru cei care lu- 
crează duhovnicește pe măsura lor?  

– Este intrarea întru bucuria [εἰς τὴν χαρὰν] 
Domnului nostru [Mt. 25, 21, 23, BYZ]. Căci și cei cu 
cinci, cât și cei cu doi talanți înmulțiți duhovnicește 
moștenesc aceeași Împărăție a lui Dumnezeu sau 
Raiul milostivirii Sale. Pentru că Domnul ne vorbește 
și aici, ca și în toate pasajele scripturale unde se 
referă la veșnicia noastră, doar de două locuri veșnice 
pentru oameni: despre Rai și despre Iad. Iar Raiul lui 
Dumnezeu este bucuria cea veșnică cu Dumnezeu și 
cu Sfinții și Îngerii Lui, pe când Iadul e întunericul 
cel mai din afară, unde este plânsul și scrâșnirea 
dinților. Iadul este „pedeapsa cea veșnică [κόλασιν 
αἰώνιον]”, pe când Raiul este „viața cea veșnică [ζωὴν 
αἰώνιον]” [Mt. 25, 46, BYZ], viața veșnică cea fericită. 

Și locul unde mergem în veșnicie ține de modul 
nostru de viețuire de aici, de pe pământ. Pentru că 
Domnul ne-a dat fiecăruia dintre noi averea Lui. Ne-
a dat slava Lui și daruri duhovnicești, sufletești și 
trupești pentru ca noi să trăim și să lucrăm după voia 
Lui. Iar dacă avem un trup frumos și sănătos, dacă 
avem o minte bună și avidă de cunoaștere, dacă 
avem posibilitatea să ne educăm și să creștem armo- 
nios, atunci acestea sunt darurile Lui pentru noi. 
Căci El ne cere să îmbrăcăm darurile noastre trupești 
și sufletești în slava Lui, pentru ca să fim Sfinții Lui.  

Unii sunt geniali, pentru că au primit 5 talanți 
[πέντε τάλαντα] [Mt. 25, 15] de la Dumnezeu. Au 
primit mari daruri de la El. Dar ei vor munci pe 
măsura lor. Vor munci cu râvna lor mare, pentru că 
vor munci pe măsura lor. Căci împlinirea reală e când 
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muncești pe măsura ta. Și când muncești cât poți tu 
de mult, atunci ești împlinit, pentru că ai făcut tot ce 
ai putut.  

Dacă ai daruri mai puține, trebuie să faci același 
lucru: să muncești pe măsura ta. Să faci pe fiecare zi 
ceea ce trebuie să faci. Ceea ce simți că te împlinește. 
Însă, dacă crezi că ai daruri foarte puține primite de 
la Dumnezeu, dacă vezi că ești modest în comparație 
cu alții, nici atunci nu trebuie să treci în corabia lenii, 
ci trebuie să lucrezi pe măsura ta. Pentru că Dum- 
nezeu nu face experimente pe oameni și nici discri- 
minări! El dăruie fiecăruia după puterea lui și cere de 
la el ceea ce poate și nu ceea ce nu poate omul să fa- 
că.  

De aceea, oameni cu diverse boli, cu diverse 
handicapuri, unele care ne umplu de cutremurare, se 
întăresc în răbdare și în râvna lor și reușesc să facă 
lucruri uluitoare, prin care ne umilesc pe noi, cei 
sănătoși. De ce? Pentru că nu admit că sunt de arun- 
cat. Nu admit că ei nu pot să facă nimic bun cu viața 
lor. Și pentru că nu se dau bătuți, pentru că nu stau 
să își plângă de milă, ei reușesc să facă lucruri uimi- 
toare. Și reușesc să le facă, pentru că au puterea să le 
facă.   

Iar Evanghelia de astăzi este o introducere cum 
nu se mai poate mai bună pentru ziua noastră na- 
țională. Pentru că 1 decembrie 1918496 a existat, 
tocmai pentru că românii au vrut să fie împreună. Și 
când vrei ceva, trebuie să lupți pentru visul tău. 
Trebuie să faci din viața ta o asceză, dacă ai un vis 
măreț, bun pentru mulți oameni. Și asta înseamnă că 
binele unei națiuni se dobândește prin binele pe care 

 
496 A se vedea:  
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ziua_națională_a_Rom

âniei.  
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îl face fiecare membru al acelei națiuni. Pentru că 
aportul fiecărui membru al națiunii contează în arhi- 
tectura spirituală a națiunii.  

Oamenii aleg să facă anumite lucruri în viața lor 
și le fac. Unii cred că pot face orice cu viața lor, pe 
când alții cred că viața lor e darul lui Dumnezeu și că 
trebuie dăruită Lui. Și unii și alții suntem judecați de 
Dumnezeu pentru viața noastră. Iar judecata Lui cea 
dreaptă ne trimite în Rai sau în Iad, în funcție de 
viața pe care am avut-o pe pământ.  

De aceea, nu putem trăi fără conștiința veșni- 
ciei. Nu putem trăi făcând abstracție de voia lui 
Dumnezeu cu noi, de împlinirea noastră cu El. Și ca 
oameni, dar și ca popor nu putem face abstracție de 
voia lui Dumnezeu cu noi, pentru că El va judeca și 
oamenii și popoarele. El va judeca tot conținutul 
vieții noastre istorice, tot ceea ce am simțit, am voit, 
am gândit și am trăit noi. Pentru că noi suntem expli- 
ciți în fața Lui, suntem văzuți în tot ceea ce suntem 
și nu ne putem ascunde de El.  

Așadar, iubiții mei, să nu ne îngropăm cu totul 
potențele și să nu ne dezicem de ceea ce suntem!  În 
disputele politice recente, cineva scria pe Facebook: 
„Eu nu mă mai întorc niciodată [în țară]! De fapt, mai 
am un an și voi renunța la cetățenia română. O spun 
cu durere, dar refuz să mai fac parte dintr-un popor 
de sclavi”497. Pe când un Preot, tot pe Facebook, 
scria: „mă gândesc că democrația nu-i de noi”498.  

Dimpotrivă, democrația este și pentru noi, 
fiindcă este pentru oameni care aleg în cunoștință de 
cauză și muncesc pentru împlinirea lor reală. Iar a 
renunța la cetățenie, în mod formal, nu înseamnă și 
a-ți scoate țara din suflet. După cum a-ți vorbi de rău 

 
497 Ovidiu Fracea.  
498 Pr. Adrian Cazacu.  
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poporul înseamnă a te include și pe tine, pentru că 
nu poți fi deasupra lui, ci doar parte componentă din 
el.  

Discreditarea valorilor naționale nu are de-a 
face cu valorile, ci cu rănile noastre interioare. Cu 
resentimentele noastre. Dacă nu ne simțim bine în 
familia, în neamul, în țara noastră, nu sunt de vină 
alții, ci întotdeauna noi înșine. A renunța la țara ta și 
la credința ta înseamnă a renunța la tine însuți, la 
împlinirea ta reală. Pentru că împlinirea noastră rea- 
lă e în limba, în familia, în țara noastră, în Biserica 
noastră. Oricât de multe lucruri am cunoaște și 
oricât de mult am călători, noi le zidim pe cele noi 
pe fundamentul cel vechi, pe ceea ce suntem. Și 
oamenii care cresc armonios, care se dezvoltă ca 
personalități marcante ale lumii, sunt arhitecturi 
spirituale la care au contribuit toți factorii care i-au 
marcat.  

Fiți ortodocși români, iubiții mei, fiți ceea ce 
sunteți! Pentru că suntem fiii lui Dumnezeu după 
har, născuți și crescuți aici, în poporul român. Iar 
Biserica lui Dumnezeu este mama poporului român, 
pentru că poporul nostru s-a coagulat în jurul ei de 
la început.  

Faceți lucruri nepieritoare!  
Zidiți-vă în slava lui Dumnezeu, pentru ca să fiți 

veșnic cu El!  
Pentru că un popor e mare nu prin numărul lui, 

ci prin oamenii lui și prin creațiile lor. Și dacă suntem 
ai lui Dumnezeu, atunci suntem poporul Lui, moște- 
nitorii averilor Sale celor veșnice.  

Vă doresc la mulți ani și multă bucurie sfântă în 
această zi mare a românilor! Și să ne apropiem de 
marele praznic al Nașterii Domnului cu inimă tot 
mai frumoasă și mai lină, pentru ca să slujim Dom- 
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nului, Celui care S-a făcut Prunc pentru noi și pentru 
mântuirea noastră! Amin.   
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Predica la 13 ani de creație online [6 de- 
cembrie 2019] 

 
 

Iubiții mei499,  
 

 
Catedrala Teologie pentru azi500, cu harul lui 

Dumnezeu, s-a mai înălțat cu încă un an. E formată 
acum din 15.137 de articole, 14.473 de comentarii, plus 
încă 18 cărți publicate, care însumează 2.800 de pa- 
gini. Și dacă e să vorbim despre cât cântăresc toate 
cărțile marca TPA, atunci ele cântăresc 43. 811 pa- 
gini501. Care reprezintă darul nostru pentru România 
apostolică, pentru România lui Dumnezeu.  

Și cu toate că am început predica în termeni 
statistici, și asta pentru ca să fiu clar de la bun 
început, nici eu și nici soția mea nu scriem uitându-
ne la cifre, ci la împlinirea interioară. Tocmai de 
aceea, nealergând ostentativ după cifre, noi avem și 
alte pietre disponibile pentru Catedrală. Și care au 
fost scrise înainte de 2006, când am început zidirea 
ei văzută, în ochii tuturor, dar și după aceea. Pentru 
că fiecare carte are vremea ei și rostul ei. Dar, în 
același timp, trebuie să ne luptăm pentru vremea fie- 
cărei cărți în parte.  

Și am comparat în predica de anul trecut plat- 
forma TPA cu o Catedrală, și mizez și acum pe 

 
499 Începută la 8. 55, în zi de luni, pe 2 decembrie 2019. 

Soare, zero grade, vânt de 5 km/ h.  
500 A se vedea: https://www.teologiepentruazi.ro/.  
501 Căci până în 2018 publicaserăm 41.011 pagini de 

carte, cf.  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/06/predica

-la-12-ani-de-creatie-online-6-decembrie-2018/.  
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această imagine, nu pentru a elogia dimensiunile ei 
considerabile, ci pentru a sublinia interioritatea ei 
abisală. Pentru că frumusețea Catedralei teologice 
nu stă în exteriorul ei, ci în interiorul ei. Iar când 
oameni ai lui Dumnezeu vor începe să dea atenție 
Catedralei TPA, când o vor studia și aprofunda cu 
minte clară, duhovnicească și cu inimă spălată teolo- 
gic, îmi vor da dreptate: frumusețea ei stă înăuntru, 
în conținutul celor scrise.  

Pentru că această Catedrală se zidește zilnic 
împreună cu Dumnezeu și pentru Dumnezeu, și nu 
conține pata orgoliului sau a revanșei. Dimpotrivă, 
ea este mărturia clară a faptului că imposibilul de- 
vine posibil în fiecare zi. Că în fiecare zi, împreună 
cu Dumnezeu, cu Dumnezeul mântuirii noastre, se 
fac singurele lucruri trainice, valabile totdeauna, și 
care îi împlinesc în mod real pe oameni.  

Acum 13 ani erau foarte puțini cei care știau 
despre noi doi, despre mine și soția mea, că zidim în 
cuvinte. Și cei care știau acest lucru nu ne-au încu- 
rajat niciodată spre așa ceva: spre munca zilnică la 
nivel online. Pentru că în mod real nimeni nu a 
crezut în noi și nici nu s-a așteptat de la noi la o astfel 
de ispravă pe termen lung. Nimeni în afară de Dum- 
nezeu, de Preacurata Stăpână, de Îngerii și Sfinții 
Lui. Pentru că noi ne sprijinim în tot ceea ce facem 
pe ajutorul Lui, pentru că dorim doar împlinirea 
întru El.   

Când am început să zidim în mijlocul lumii, la 
vedere, Catedrala de astăzi, ne-am pierdut aproape 
toți prietenii și cunoscuții pe care îi aveam pe atunci. 
Deodată, ca la un semn...inima lor s-a schimbat față 
de noi. Impactul a fost foarte mare pentru ei, pentru 
că i-a umplut de gheață, de necomunicare, de resen- 
timente. Căci n-au putut să suporte faptul că ne-au 
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subestimat, că n-au văzut nimic special în noi, că ne-
au tratat cu superficialitate.  

Însă nu ne-am descumpănit și nici nu ne-am 
schimbat inima față de cineva. Pentru că noi n-avem 
o luptă cu cineva anume, ci doar o luptă cu noi în- 
șine, adică propria noastră asceză. Și când te inte- 
resează doar relația cu Dumnezeu, atunci munca ta 
sporește uluitor de mult, pentru că nu cauți decât 
împlinirea în Dumnezeu.  

De aceea, Catedrala are frumusețea ei înăuntru. 
Taina ei este viața ei, faptul că ea e reală, că se înalță 
în mod real din sufletele și trupurile noastre și că 
pentru a o cunoaște trebuie să o poți înțelege. Ea 
poate rămâne în online, o putem transla pe foaia de 
hârtie, o putem lăsa în manuscris sau o putem coborî 
cu noi în mormânt...Însă în orice formă ați vedea 
Catedrala TPA, ea există și crește pentru veșnicie. 
Pentru că e lucrarea mântuirii noastre, e modul nos- 
tru de a exista și de a-I mulțumi lui Dumnezeu pen- 
tru marele dar al vieții.  

Am invitat și invităm în mod constant pe oa- 
meni la a fi catedrale, la a fi biserici vii ale lui Dum- 
nezeu. Pentru că oricine poate fi o biserică vie a Lui! 
Pentru că oricine, înmulțindu-și talantul său, poate 
să rodească rod veșnic.  

Și dacă Dumnezeu vă cheamă la lucruri mari, la 
a scrie teologie, la a traduce Tradiția Bisericii, la a 
educa și a ajuta oamenii, să nu vă dați la o parte! Să 
nu vă uitați la câți vă stau împotrivă, pentru că Cel ce 
vă ajută e mai puternic decât toți! Pentru că Dum- 
nezeu are un plan al Său cu fiecare dintre noi și El 
dorește ca acest plan să se realizeze continuu, pen- 
tru veșnicie.  

Mulțumirea și rugăciunea noastră plină de re- 
cunoștință îi îmbrățișează pe cei care ne-au ajutat, ne 
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ajută și ne vor ajuta în demersul nostru scriitoricesc 
și editorial. Prietenia reală este inestimabilă și aju- 
torul la nevoie este neapărat. De aceea, cei care au 
făcut lucruri punctuale, pragmatice în viața noastră, 
sunt vii mereu în rugăciunea și în prețuirea noastră. 
Greutatea muncii și ispitele de tot felul sunt eclipsate 
de bucuria și de împlinirea dumnezeiască pe care le 
aduc înțelegerile teologice și duhovnicești. Pentru că 
aceste înțelegeri sfinte sunt frumusețea de taină a 
Catedralei.  

Bucurați-vă împreună cu noi în această zi sfântă 
de praznic!  

Bucurați-vă și cei care ne iubiți și cei care sun- 
teți distanți față de noi!  

Pentru că această Catedrală e voia lui Dum- 
nezeu cu noi și ea face bine oricui. Oboseala noastră 
nu se transmite, dar se poate simți. Și dacă o puteți 
simți, ea e vie, e autentică, și vă îmbrățișează. Amin!  
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Predică la pomenirea Sfântului Nicolaos, 
Arhiepiscopul Mirelor Lichiei [6 decembrie 
2019] 

 
Iubiții mei502,  

 
 
dăruirea e legată în mod fundamental de obo- 

seală, de nevoința cea duhovnicească. Pentru că 
atunci când te dărui oamenilor, când slujești și mun- 
cești pentru ei, oboseala e veșmântul cu care te îm- 
braci, e aerul pe care îl respiri, e mâncarea pe care o 
mănânci. Pentru că cel ce se nevoiește duhovnicește 
nu poate fi proaspăt, nu poate fi relaxat, fără cear- 
căne și fără dureri, ci, dimpotrivă, el e afundat în 
multă oboseală și în tăcerea cu care le gândește și le 
face pe toate.  

Însă oboseala sfântă, cuvioasă, e împlinirea 
noastră. Ea vorbește despre noi, atunci când noi tă- 
cem. Sau lucrarea noastră și roadele ei vorbesc 
despre noi tot timpul. Pentru că nevoința e apa care 
întreține ființa noastră, care o ține în voia lui Dum- 
nezeu, care o ține în slava Lui. Iar Dumnezeu con- 
lucrează cu noi tot timpul la mântuirea noastră, dacă 
noi suntem tot timpul oameni ai nevoinței, ai obo- 
selii celei duhovnicești.  

Conlucrarea cu El e conștientă și o trăim tot 
timpul. De aceea ne lucrăm mântuirea cu frică și cu 
cutremur dumnezeiesc, dar și cu multă bucurie și 
veselie dumnezeiască. Pentru că nu presupunem că 
suntem cu Dumnezeu, ci noi suntem cu El tot timpul 

 
502 Începută la 7. 07 minute, în ziua de 4 decembrie 

2019, zi de miercuri. Cer înnorat, două grade, vânt de 10 km/ 
h.  
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și El schimbă în noi tot timpul sufletul și trupul nos- 
tru. Pe fondul oboselii celei duhovnicești, El ne 
schimbă continuu și veșnic. Și schimbările dumne- 
zeiești pe care El le săvârșește în noi sunt mântuirea 
noastră.  

De aceea e nevoie continuă de lucrare, de 
muncă, de slujire a lui Dumnezeu și a oamenilor. E 
nevoie să facem din munca noastră acasă și din cea 
de la serviciu asceza noastră. Adică modul nostru 
concret în care noi Îi slujim lui Dumnezeu și le slujim 
și oamenilor. Pentru că astfel toată viața noastră este 
o slujire continuă, în care noi ne implicăm deplin și 
folosul ei e propria noastră mântuire.  

Iar cine își face din viața lui o continuă asceză, 
acela introduce și odihna lui în asceză. Pentru că 
odihna face parte din muncă. Ne odihnim pentru ca 
să muncim, pentru ca să slujim, și nu pentru ca să ne 
bucurăm egoist de câteva ore de relaxare.  

Și toată introducerea mea de până acum are de-
a face cu Sfântul Nicolaos, Părintele nostru, dar și cu 
fiecare dintre noi. Pentru că Sfântul Nicolaos este un 
exemplu de dăruire continuă, dar care s-a nevoit 
continuu să fie bun în relațiile sale cu oamenii. Iar 
lupta interioară pentru a fi capabili de bunătate, de 
iubire față de oameni e imensă și e dusă clipă de 
clipă. Pentru că bunătatea e consecința curățirii de 
patimi, a luminării și a sfințirii noastre.  

Nu ajungem filantropi doar pentru că avem 
bani!  

Nu ajungem iubitori de oameni doar pentru că 
facem din când în când câte un bine minor!  

Ci adevărata filantropie, adevărata iubire de 
oameni se naște în noi când facem mult bine oame- 
nilor și în mod continuu. Mult și continuu, nu puțin 
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și rar! Iar multul bine și mai ales multul bine con- 
tinuu e o imensă, o copleșitoare oboseală.  

Spre exemplu, nu avem bani ca să dăm altora. 
Nu avem nici haine, nici mâncare să le dăm. Dar 
putem să le dăm timpul nostru și putem să ne dăm 
pe noi înșine spre slujirea altora. Însă dacă începem 
să ne rugăm pentru oameni ore în șir, dacă scriem și 
traducem ore în șir pentru ei, dacă îi spovedim ore în 
șir, dacă îi sfătuim ore în șir, dacă muncim ore în șir 
pentru cineva, acasă la el sau într-un orfelinat sau 
într-un spital sau într-o organizație caritabilă, toate 
aceste lucruri făcute zi de zi sunt obositoare la cul- 
me. Dar aceasta e nevoința ortodoxă! Care nu e din 
când în când, care nu e doar când vrem, ci e tot 
timpul, și când vrem și când nu vrem, și când ne 
place și când nu ne place.  

Pentru că Sfinții, cărora noi ne rugăm și cărora 
le cerem ajutorul, au ajuns în Împărăția lui Dum- 
nezeu numai pe calea aceasta anevoioasă, obo- 
sitoare. Viața lor a fost o imensă oboseală. Dar una 
în care Dumnezeu i-a schimbat în mod continuu, în 
care i-a transfigurat în mod continuu.  

Tocmai de aceea, fuga după distracție, după 
relaxare, după concediu, n-are de-a face cu asceza 
ortodoxă. „Luna cadourilor”, luna decembrie, nu este 
luna îmbuibării, ci luna dăruirii. Pentru că, până pe 
25 decembrie noi postim, ne pregătim ca să devenim 
tot mai prunci pentru Pruncul Cel dumnezeiesc, 
pentru Domnul și Dumnezeul mântuirii noastre, 
apoi prăznuim duhovnicește în primul rând și nu 
prin petreceri nesfârșite. Iar cadourile pe care le fa- 
cem sunt expresia iubirii și a bucuriei pentru semenii 
noștri și nu moduri ostentative de a ne arăta bogăția. 
Pentru că darurile sunt ferestre spre inima noastră și 
o cale lină spre inima altora. Căci ele vorbesc despre 
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noi înșine, dar și despre prețuirea pe care noi o acor- 
dăm oamenilor.  

...Luigi Martino, cel care a studiat Sfintele 
Moaște ale Sfântului Nicolaos în secolul trecut503, a 
ajuns la concluzia că „Nicolaos a suferit probabil de 
artrită cronică și poate și de o pronunțată durere 
cefalică, evidențiată printr-o îngroșare nenaturală a 
interiorului craniului”504 său. Și, cu toate acestea, el 
a fost un om al dăruirii continue! În ciuda bolilor 
sale, Sfântul Arhiepiscop Nicolaos a mers mai 
departe. Pentru că a pus în prim-plan slujirea lui 
Dumnezeu și a semenilor și nu pe sine însuși.  

Licia [Λυκία], o regiune din Turcia de azi505, a 
fost locul unde s-a născut și a trăit Sfântul Nico- 
laos506. Iar numele său apare în 6 din cele 16 liste de 
nume ale participanților la Sinodul I Ecumenic507. 
Pentru că el a fost unul dintre Sfinții Părinți parti- 
cipanți la Sinodul I Ecumenic din 325.  

Sfântul Nicolaos s-a născut în Patara [Πάτα- 
ρα508], în mitropolia Mira [Μύρα]509 din provincia 
Licia, din părinți nobili și credincioși510. Și, când era 

 
503 Adam C. English, The Saint Who Would Be Santa 

Claus. The True Life and Trials of Nicholas of Myra, Pub. 
Baylor University Press, Waco, Texas, 2012, p. 16.  

504 Idem, p. 18.  
505 Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Lycia și   
https://www.ancient.eu/lycia/.  
506 Adam C. English, The Saint Who Would Be Santa 

Claus. The True Life and Trials of Nicholas of Myra, op. cit., 
p. 27.  

507 Idem, p. 28.  
508 Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Patara_(Lycia).  
509 Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Myra.  
510 St. Nicholas of Myra, Life, by Michael the Archiman- 

drite (Vita per Michaelem), in Bibliotheca Hagiographica 
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prunc, miercurea și vinerea sugea doar o dată pe zi511, 
vorbindu-ne astfel în mod tainic despre valoarea ne- 
trecătoare a postului.  

Și-a păstrat fecioria lui și și-a ținut mintea cu- 
rată. Iar când părinții lui au adormit și el a rămas cu 
o mare avere, nu s-a lipit cu inima de ea512, ci s-a făcut 
dăruitor, ajutându-l pe un tată să își căsătorească 
cele 3 fiice ale sale513. Iar pentru că Sfântul Nicolaos 
s-a dăruit în continuu în slujirea lui Dumnezeu și a 
oamenilor, și Domnul l-a hirotonit pe el Episcop în 
mod minunat. Pentru că l-a vestit prin vedenie Epis- 
copilor, care s-au încredințat că el e omul lui Dum- 
nezeu514.  

Și omul lui Dumnezeu, Sfântul Nicolaos, s-a 
arătat un învățător adevărat al Bisericii și un om cu o 
minte sfântă, pentru că a fost plin de slava lui Dum- 
nezeu515. Și el a surpat templele idolești, stricând 
locașurile demonilor din eparhia sa516. Și astfel, 
trăind o viață sfântă, a adormit în pace și a fost îngro- 
pat în Biserică517. Pentru că el, cu adevărat, s-a făcut 
biserică vie a lui Dumnezeu și ne îndeamnă și pe noi 
să fim la fel ca el. Căci îndemnul Domnului pentru 
noi e aceasta: „Veți fi Sfinți [Ἅγιοι ἔσεσθε], căci Eu, 
Domnul Dumnezeul vostru, [sunt] Sfânt [ὅτι Ἐγὼ 
Ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν]” [Lev. 19, 2, LXX]. Și noi 

 
Graeca 1348, trans. by John Quinn and Bryson Sewell, 2014, 
p. 4 PDF, cf.  

https://www.roger-pearse.com/weblog/wp-
content/uploads/2015/03/vita-per-Michaelem.pdf.  

511 Idem, p. 5.  
512 Ibidem.  
513 Idem, p. 6-8.  
514 Idem, p. 9-10.  
515 Idem, p. 11.  
516 Ibidem.  
517 Idem, p. 14-15.  
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putem fi Sfinți numai prin slava Lui, prin care ne um- 
plem de sfințenia Sa.   

Iar Sfântul Nicolaos a fost botezat pe când era 
prunc518, așa după cum ne-am botezat și noi. Pentru 
că pruncii trebuie să crească în sfințenie în Biserica 
lui Dumnezeu. Și dacă toată viața noastră trebuie să 
I-o dăm lui Dumnezeu, să I-o dăruim Lui, atunci 
trebuie să I-o dăruim de la început, din primul 
nostru an de viață. Ca El să ne crească duhovnicește 
în Biserica Sa.  

Sfântul Nicolaos și-a început studiile la vârsta 
de 7 ani și a avut un pedagog. Și el a studiat literatura 
păgână a vremii sale: pe Omiros [Ὅμηρος], cunoscut 
de noi ca Homer519, pe Eshilos [Αἰσχύλος]520, cunos- 
cut de noi ca Eschil521, pe Evripidis [Εὐριπίδης]522, 
cunoscut de noi ca Euripide523ǀ524. Cu toate acestea, 
el a ales să trăiască creștinește, iar cultura vremii sale 
nu l-a scos din teologia și viețuirea Bisericii. Pentru 
că nici pe noi nu ne pot convinge de vreun lucru rău 
cărțile pe care le citim, dacă noi nu alegem să dăm 
curs celor rele. Însă, cei care citesc cărți fără să se 
poziționeze critic față de ele, aceia se îmbâcsesc de 
tot felul de idei rele, pătimașe, pentru că nu știu să 
lupte pentru sănătatea lor sufletească și trupească, 
pentru mântuirea lor.  

 
518 Adam C. English, The Saint Who Would Be Santa 

Claus. The True Life and Trials of Nicholas of Myra, op. cit., 
p. 44.  

519 Cf. https://ro.wikipedia.org/wiki/Homer.  
520 Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Aeschylus.  
521 Cf. https://ro.wikipedia.org/wiki/Eschil.  
522 Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Euripides.  
523 Cf. https://ro.wikipedia.org/wiki/Euripide.  
524 Adam C. English, The Saint Who Would Be Santa 

Claus. The True Life and Trials of Nicholas of Myra, op. cit., 
p. 61.   
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Sfântul Nicolaos e hirotonit Episcop pe la anul 
295525. Până la 325, până la Sinodul de la Nicea, sunt 
30 de ani. Conform sursei de aici526, el s-a născut pe 
15 martie 270 și a adormit pe 6 decembrie 343, la 
vârsta de 73 de ani. Cu alte cuvinte a fost hirotonit 
Episcop la 25 de ani, iar la Sinodul I Ecumenic avea 
55 de ani.  

Sfintele sale Moaște s-au arătat izvorâtoare de 
mir imediat după îngroparea sa527, arătându-ne astfel 
sfințenia lui. Pentru că sfințenia e o realitate în oa- 
meni și nu un nume fără conținut! Și noi ne apro- 
piem de Sfinții lui Dumnezeu tocmai pentru ca să ne 
umplem de sfințenia lor, care este sfințenia lui Dum- 
nezeu. Pentru că Sfinții sunt plini de slava Lui.  

În data de 9 mai 1087, Sfintele sale Moaște au 
fost aduse la Bari, în Italia528 și se află în basilica 
romano-catolică de aici529. Însă mâna sa cea dreaptă 
este la București, în Biserica Sfântul Gheorghe Nou, 
începând din anul 1599530, adică de 420 de ani.  Și 
dacă nu putem ajunge în Italia, ne putem închina la 
București Sfântului Nicolaos, unde, de praznicul său, 
vine multă lume să se închine Sfintelor sale Moaște.  

 
525 Idem, p. 95.  
526 A se vedea:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Nicholas#Bishop

_of_Myra.  
527 Adam C. English, The Saint Who Would Be Santa 

Claus. The True Life and Trials of Nicholas of Myra, op. cit., 
p. 183.  

528 Idem, p. 198.  
529 Cf.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_San_Nicola  
530 Cf.  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/04/predica

-la-pomenirea-sfantului-nicolaos-arhiepiscopul-mirelor-
lichiei-6-decembrie-2018/.  

379

https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Nicholas#Bishop_of_Myra
https://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Nicholas#Bishop_of_Myra
https://en.wikipedia.org/wiki/Basilica_di_San_Nicola
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/04/predica-la-pomenirea-sfantului-nicolaos-arhiepiscopul-mirelor-lichiei-6-decembrie-2018/
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/04/predica-la-pomenirea-sfantului-nicolaos-arhiepiscopul-mirelor-lichiei-6-decembrie-2018/
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/04/predica-la-pomenirea-sfantului-nicolaos-arhiepiscopul-mirelor-lichiei-6-decembrie-2018/


Așadar, iubiții mei, nu poți să-i birui pe oameni 
decât cu bunătatea inimii, cu sfințenia vieții tale! Așa 
după cum Sfântul Nicolaos ne biruie pe toți cu bună- 
tatea sa față de noi.  

Și pentru ca să-i urmăm lui, trebuie să ne um- 
plem de sfințenia lui Dumnezeu. Pentru că Cel care 
ne sfințește pe noi, pe toți, e Dumnezeul mântuirii 
noastre și numai întru slava Lui noi ne putem sfinți 
viața noastră.  

Vă doresc multă sănătate și bucurie tuturor și 
Dumnezeu să ne întărească pe mai departe în posti- 
rea noastră și în tot lucrul cel bun! Pentru că binele 
Lui e cel care ne mântuie, binele pe care îl facem îm- 
preună cu Dumnezeul mântuirii noastre. Amin!  
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Predica Duminicii a XXVII-a după Cinci- 
zecime [2019]  

 
Iubiții mei531,  

 
 
noi, cei care facem și dregem și n-avem odihnă, 

cărora nu ne stau picioarele toată ziua, când vine 
boala în viața noastră, neputința, ea ne învață să fim 
ponderați. Pentru că sănătatea e o pojghiță subțire 
...pe când boala e un adânc de durere și de nefericire.  

Un virus, un mic accident, o nefericire, o boală 
pe care n-am băgat-o deloc în seamă ne strică sănă- 
tatea. Și, în locul stării de bine, starea de neputință e 
cea care ne oprește din modul nostru de-a fi, e cea 
care ne țintuiește locului. Iar perorațiile bolii și rugă- 
ciunile ei cer sănătatea, acea sănătate care credeam 
că durează veșnic, când ea era atât de efemeră, de 
trecătoare...  

Însă, pe lângă multa neputință fizică pe care o 
putem trăi, există și neputință sufletească. Neputință 
care are la bază demonizarea și despre care Evan- 
ghelia de azi [Lc. 13, 10-17] ne vorbește în sintagma 
„duh de neputință [πνεῦμα ἀσθενείας]” [Lc. 13, 11, 
BYZ]. Pentru că un demon, un duh necurat, i-a adus 
neputință unei femei, pe care a cocoșat-o. Demonul 
era în ea, în această femeie de 18 ani, producându-i 
gârbovirea, cocoșarea, pentru că „[trăia] neputând să 
se îndrepte în mod deplin [μὴ δυναμένη ἀνακύψαι εἰς 
τὸ παντελές]” [Ibidem]. Trăia neputând să stea ver- 
tical. Așa stând lucrurile, pot exista oameni care sunt 
posedați de demoni de zeci de ani, poate de o viață 

 
531 Începută la 8. 55, în zi de joi, pe 5 decembrie 2019. 

Sunt minus două grade și vântul bate cu 6 km/ h.  
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întreagă, și ei să sufere de niște boli demonice, dar să 
nu conștientizeze acest lucru. Pentru că demonii se 
camuflează în niște boli trupești ca să nu fie identi- 
ficați. Ca toți care îi văd pe cei posedați să creadă că 
suferă de o boală sau alta, când, de fapt, boala lor e 
demonică și ei sunt demonizați.  

Eu sunt foarte atent la chipurile oamenilor, la 
gesturile lor, la vorbele lor. Și adesea întâlnesc oa- 
meni cu ochi demonici: cu ochi răzbunători, răi, reci, 
curvari, disprețuitori, aroganți, zeflemitori, trufași. 
Oameni în mod evident demonizați. Dar cărora nu 
le poți spune nimic, nu le poți sugera ceva anume, 
pentru că nu-i cunoști, dar nici nu cred că ar accepta 
vreun sfat foarte ușor. Și nu pot decât să mă rog pen- 
tru astfel de oameni, pentru luminarea lor. Căci de- 
monii nu pleacă din noi decât dacă noi ne smerim, 
dacă noi ne spovedim păcatele noastre, dacă noi ne 
îndreptăm viața noastră.  

Pentru a scăpa de demonizare trebuie să cobori 
în smerenie. Trebuie să cobori în starea smerită de 
slujitor al lui Dumnezeu, în starea de unde demonii 
au căzut. Căci Luceafărul cel spiritual și-a zis: „Mă 
voi sui deasupra norilor [ἀναβήσομαι ἐπάνω τῶν 
νεφελῶν], [deasupra tuturor Puterilor cerești, și] voi 
fi asemenea Celui Preaînalt [ἔσομαι ὅμοιος τῷ 
Ὑψίστῳ]” [Is. 14, 14, LXX]. Și Luceafărul a devenit 
Satanas prin acest gând trufaș, a devenit potrivnic, 
pentru că „a căzut din cer” [Is. 14, 12, LXX] și „s-a 
coborât întru Iad slava” lui [Is. 14, 11, LXX].  

Fiindcă o creatură nu poate fi niciodată ase- 
menea lui Dumnezeu! Creatura este și trebuie să 
rămână slujitoare a lui Dumnezeu. Pentru că, dacă se 
împotrivește voii lui Dumnezeu, partea ei este Iadul, 
dimpreună cu demonii. Luceafărul cel spiritual, vă- 
zându-se plin de slava lui Dumnezeu, a considerat că 
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poate să rămână în slava Lui și dacă I se împotrivește 
Lui. Așa după cum noi credem, în mod greșit, că 
putem rămâne sănătoși, în ciuda faptului că păcă- 
tuim zilnic. Însă păcatele ne îmbolnăvesc pe fiecare 
zi și e numai o chestiune de timp până ne pun la pă- 
mânt.  

Domnul a eliberat-o de slăbiciunea ei [Lc. 13, 12, 
BYZ]! Adică a scos demonul din ea, a scos sursa 
demonizării din ființa ei, sursa bolii ei. Căci atunci 
când El „Și-a pus mâinile [asupra] ei...[femeia] nu- 
maidecât s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu” [Lc. 
13, 13, BYZ]. Așa după cum noi ne îndreptăm din 
păcatele noastre în Taina Mărturisirii. Căci dacă ne-
am încrede în Dumnezeu atunci când ne spovedim, 
am simți cum El Își pune mâinile Lui asupra noastră. 
Căci mâinile Preotului Duhovnic sunt mâinile lui 
Hristos Domnul, prin care El ne eliberează de păca- 
tele noastre și ne curățește de ele și ne vindecă sufle- 
tește și trupește.  

Niciodată n-am plecat de la Spovedanie fără să 
simt iertarea Lui, vindecarea Lui, curățirea Lui! Pen- 
tru că El e acolo, cu noi, și primește mărturisirea 
noastră și ne curățește de păcatele noastre. După 
cum nu m-am împărtășit niciodată cu Domnul fără 
să simt marile Lui schimbări dumnezeiești în ființa 
mea. Pentru că El e prezent în toate Tainele Sale, în 
toate sfințirile Sale, în toate binecuvântările Sale, 
pentru că slava Lui e cea prin care El lucrează toată 
mântuirea și sfințirea noastră.  

Iar dacă nu simțim prezența Lui dumnezeiască 
în viața Bisericii, a lumii întregi și a noastră e semn 
de mare decadență. E semn că suntem foarte păcă- 
toși, foarte reci, foarte nepocăiți. Căci orice credin- 
cios al Bisericii trăiește din slava lui Dumnezeu și 
slava Lui e viața noastră duhovnicească.  
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Domnul a dezlegat-o pe femeie de neputința ei 
în zi de sabat, în zi de praznic [Lc. 13, 16, BYZ]. Pe cea 
pe care Satanas o legase de 18 ani [Ibidem] în nepu- 
tință. Iar demonii ne leagă în boală, pentru că noi 
trăim păcătos. Ei ne leagă cu accepțiunea noastră, 
până când viața cu ei devine o robie a noastră față de 
ei. Însă Domnul ne eliberează de demoni, când noi 
ne dorim în mod deplin această eliberare. Când noi 
înțelegem cu vârf și îndesat răutatea robiei demo- 
nice. Pentru că, până nu vezi răul, răul sistematic 
făcut în viața ta, nu înțelegi cu adevărat eliberarea 
duhovnicească, marele dar al vieții duhovnicești. Dar 
când ieși din robia demonilor, când ieși la lărgimea 
libertății duhovnicești, atunci înțelegi că răul nu e 
libertate, ci e robie veșnică.  

Și Domnul, la Botez, ne-a eliberat pe noi din 
robia demonilor! Botezul nostru a fost ieșirea din 
moarte spre viață, a fost naștere din nou, pentru că 
este viață în libertate sfântă. Și dacă ne îngrijim de 
libertatea noastră, atunci libertatea se îngrijește cu 
asceză și cu mărturisirea continuă a păcatelor 
noastre. Libertatea duhovnicească e trăirea în ascul- 
tarea de Dumnezeu. De aceea, orice faptă bună ne 
întărește libertatea noastră interioară, duhovni- 
cească, după cum orice păcat e o rănire a ființei noas- 
tre. Și rănile noastre noi trebuie să ni le vindecăm 
prin pocăință, prin asceză și în Taina Mărturisirii, 
pentru ca viață să avem, viața Lui cea duhovnicească.  

Sărbătoarea deplină, reală, împlinitoare e aceea 
când oamenii se bucură. Când se bucură duhov- 
nicește. Dacă nu ești plin de slava lui Dumnezeu, 
atunci nu te poți bucura! Pentru că bucuria reală 
izvorăște din inimă, izvorăște din slava lui Dum- 
nezeu, izvorăște din curăția faptelor celor bune. Și 
dacă nu te faci biserică sfințită a lui Dumnezeu, dacă 
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nu te faci locaș duhovnicesc al Său, nu te poți bucura. 
Pentru că bucuria este comuniunea cu El, cu Dum- 
nezeul mântuirii noastre, și ea este fără sfârșit. Căci 
tot ceea ce se sfârșește, adică păcatele, nu sunt de la 
Dumnezeu, pe când virtuțile sunt veșnice, pentru că 
El este fundamentul lor.  

Și când vorbim despre îmbrăcarea în virtuțile 
lui Dumnezeu, când vorbim despre îmbrăcarea noas- 
tră în asceză, vorbim despre îmbrăcarea noastră în 
bucuria și în veselia lui Dumnezeu. Și atunci suntem 
noi cei reali, cei autentici: când suntem inundați de 
slava lui Dumnezeu, când suntem împodobiți cu 
îmbrăcămintea și frumusețea noastră cea veșnică. 
Pentru că împlinirea omului este îndumnezeirea lui. 
Este ajungerea la scopul nostru cel dintâi: la asemă- 
narea cu El. Asemănare care e prin toate virtuțile Sale 
și nu prin depărtarea de El.  

Însă Satanas experimentează în mod dramatic, 
odată cu căderea lui, depărtarea de Dumnezeu. Toa- 
tă răutatea, invidia și perversitatea lui vin din 
împotrivirea față de Dumnezeu. Șicanarea noastră 
continuă de către demoni e o continuă punere a 
noastră în dificultate pentru ca să ne enervăm, pen- 
tru ca să păcătuim, pentru ca să uităm lucrurile im- 
portante. Tocmai de aceea, trebuie să tratăm ata- 
curile lor cu liniște interioară și ca pe niște lucruri 
obișnuite, fără să ne enervăm la fiecare pas. Căci tre- 
buie să ne concentrăm pe slujirea lui Dumnezeu și a 
oamenilor și nu pe invidia și răutatea demonilor la 
adresa noastră.  

Domnul a vindecat-o în zi de sabat pe femeie, 
în zi de praznic, pentru ca să ne arate că sărbătoarea 
e pentru a face lucruri bune în cadrul ei și nu pentru 
a fi indiferenți față de nevoile reale ale oamenilor. El 
a arătat că prăznuirea noastră trebuie să fie activă, 
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trebuie să fie bucuroasă, trebuie să fie milostivă. 
Pentru că trebuie să îi vindecăm sufletește și trupește 
pe oameni, să îi vindecăm de singurătate, de neiu- 
bire, de neprietenie.  

Mai avem două duminici până la marele praz- 
nic, prăznuit anul ăsta în zi de miercuri. Pe 20 
decembrie venim cu Icoana Nașterii Domnului pe la 
dumneavoastră, pentru a vă vesti zilele prăznuirii. 
Căci înainteprăznuirea praznicului Nașterii Domnu- 
lui începe pe 20 decembrie, iar praznicul ține între 
25 și 31 decembrie. Adică 7 zile de prăznuire pentru 
cei care s-au făcut prunci la inimă, slujind lui Dum- 
nezeu și oamenilor.  

Să postim cu pace pe mai departe și să fim să- 
nătoși duhovnicește și trupește! Amin.  
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Predică la Duminica a XXVIII-a după 
Cincizecime [2019] 

 
 

Iubiții mei532,  
 

 
oamenii se iau la întrecere și se calcă în picioare 

când vine vorba de pomeni și de petreceri gratuite, 
când vine vorba de mâncare, băutură și distracție, 
când e să piardă timpul și să nu învețe nimic folositor 
pentru viața lor, dar nu se înghesuie și la petrecerile 
duhovnicești și teologice ale Bisericii. Nu se înghe- 
suie la Slujbe, la predici, la conferințe, la campanii de 
întrajutorare, la împărtășirea cu Domnul și Dumne- 
zeul nostru, la schimbarea continuă a vieții lor. Și 
asta pentru că își valorizează foarte mult trupul, au 
grijă de el și îl răsfață, dar sufletul și-l țin ca pe un loc 
viran, plin de murdărie, de mașini fărâmate și de 
ierburi. Pentru că trupul e idolul lor și se cred niște 
ființe fără suflet.  

Și când trupul e pe primul loc în viața ta, atunci 
mântuirea ta nu mai are niciun loc în sufletul tău. 
Pentru că nu te interesează ce va fi cu tine în veșni- 
cie, ci doar ceea ce faci tu acum și aici, în viața de 
față, care trece ca expresul prin gară... 

De aceea, irelevanța vieții noastre e direct pro- 
porțională cu indiferența noastră față de mesele sfin- 
te ale Bisericii. Avem o viață irelevantă, neim- 
portantă, pe măsură ce nu ne interesează festinurile 
teologice și duhovnicești ale Bisericii. Căci dacă nu 
venim la Cina cea mare [Δεῖπνον μέγα] [Lc. 14, 16, 

 
532 Începută la 8. 40, în zi de joi, pe 12 decembrie 2019. 

Cer înnorat, burează, 6 grade, vânt de 21 km/ h.  
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BYZ] a Bisericii, nu avem nicio sărbătoare reală în 
viața noastră. Dacă nu venim și nu stăm la masa lui 
Dumnezeu, dacă nu venim și nu ne împărtășim cu 
Trupul și Sângele Său, nu avem nicio bucurie. Căci 
marea bucurie a omului e întâlnirea cu Dumnezeul 
său. Marea împlinire a creștinului e aceea de a se 
simți un nevrednic rob al Stăpânului său, care este 
invitat la Cina cea veșnică a Împărăției Sale.  

Pentru că niciun creștin ortodox nu se simte 
vrednic să se împărtășească cu Domnul și Dumne- 
zeul său. Ne simțim nevrednici în fața Lui, ne măr- 
turisim păcatele și căderile noastre cele cumplite 
înaintea Lui, știm că nu suntem vrednici de viață, ci 
de tot chinul Iadului datorită păcatelor noastre, dar 
știm că fără El nu putem face nimic [In. 15, 5]. Nu 
putem să ne pocăim, nu putem să facem lucruri bu- 
ne, nu ne putem bucura. Și conștiința nevredniciei 
noastre cedează în fața nevoii de a fi vii. Conștiința 
nevredniciei noastre e biruită de nevoia de a trăi 
duhovnicește. Pentru că alegem să ne împărtășim cu 
Domnul și să trăim cu El, decât să stăm departe de El 
datorită nevredniciei noastre.  

Alegem să trăim cu El! Și pentru că vrem să fim 
cu El acum și pentru toți vecii, de aceea venim în 
mod des și ne spovedim și ne împărtășim cu Dom- 
nul. Și nu pentru că suntem vrednici de El ne îm- 
părtășim des cu El, ci pentru că fără El nu putem face 
absolut nimic pentru mântuirea noastră.   

Cei care nu au fost răniți de dragostea lui Dum- 
nezeu pentru veșnicie, cred că dacă nu se apropie de 
Domnul și nu se împărtășesc cu El adesea, ei Îl iubesc 
mult pe El, pentru că își recunosc astfel păcătoșenia 
lor. Însă lucrurile stau tocmai invers: cei care nu se 
apropie des de Domnul și nu se împărtășesc cu El, 
aceia își arată lipsa de iubire față de El. Pentru că 
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iubirea nu stă la distanță, ci mereu se apropie de Cel 
iubit! Iar cine Îl iubește pe Dumnezeu, nu se uită la 
sine, ci la El. Pentru că el se știe păcătos, el se știe 
nevrednic, el se știe neputincios, dar știe că Cel care 
îl întărește pe el, Care îl ridică pe el, Care îl curățește 
și îl luminează și îl sfințește pe el este Domnul și fără 
El nu poate face nimic. Absolut nimic pentru mân- 
tuirea lui...  

Pentru că Domnul ne-a spus: „Eu sunt vița, voi 
[sunteți] joardele [viței]. Cel care rămâne în Mine și 
Eu în el, acela poartă multă roadă; căci fără Mine nu 
puteți a face nimic [ὅτι χωρὶς Ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν 
οὐδέν]” [In. 15, 5, BYZ]. Și pentru ca El să fie și să 
rămână în noi și cu noi, trebuie să Îl primim în noi 
pe Domnul nostru. Pentru ca El să ne îmbrace în 
sfințenia Lui și să ne umple de gândurile și de simți- 
rile și de lucrările Sale cele sfinte.  

Ce ne spune imaginea Viței? Că noi suntem vii 
atâta timp cât suntem în Viță și nu ne rupem de Viță, 
de El, Care e viața noastră. Că Dumnezeiasca Euha- 
ristie este cordonul ombilical care ne leagă de 
Domnul. Și că, dacă nu mai venim la El, dacă nu ne 
mai spovedim Lui și nu ne mai împărtășim cu El, noi 
renunțăm la cordonul ombilical euharistic sau la 
tubul de oxigen al vieții celei veșnice și murim, 
murim duhovnicește! Pentru că ne separăm de Viața 
noastră, de Dumnezeu, de Cel care ne ține vii în slava 
Lui.  

Pentru că noi ne împărtășim cu El pentru ca să 
ne umplem de slava Lui, de viața Sa cea veșnică. Noi 
ne împărtășim nu pentru că e un obicei, nu pentru 
că așa se face, ci pentru că avem nevoie vitală de El, 
de Dumnezeul mântuirii noastre. Și, avându-L pe El 
în noi, nu ne mai trebuie nimic esențial, pentru că El 
este mântuirea noastră. El este Cel cu adevărat esen- 
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țial, fundamental pentru viața noastră, pentru că e 
fundamentul vieții noastre.   

De aceea, dacă simțiți că ceva vă lipsește cu 
adevărat, ceva nedefinit, ceva pe care nu îl puteți 
explica nimănui, și asta când aveți tot ceea ce vă 
trebuie, atunci El vă lipsește! Dacă sunteți plini de 
bucuriile și petrecerile și vacanțele acestei lumi, dar 
tot sunteți triști și neîmpliniți, atunci El, Dumnezeul 
mântuirii noastre, vă lipsește! Pentru că El e prea- 
plinul vieții noastre, El e împăcarea adevărată a 
inimii noastre, El e bucuria noastră reală, El e împli- 
nirea noastră desăvârșită. Căci atunci când Îl avem 
pe El nu ne mai trebuie nimic altceva, pentru că nu 
există altceva mai mare decât El.  

El e desăvârșirea vieții noastre, El e veselia 
noastră cea veșnică, El e tot ceea ce noi avem nevoie. 
Pentru că El este Cel care ne-a făcut pe noi și ne-a 
chemat pe noi la Sine și ne-a deschis brațele Sale cele 
iubitoare și ne-a cuprins cu ele și ne poartă cu Sine 
cu cea mai mare iubire și atenție.   

El e tot ceea ce ne trebuie și Cel mai presus de 
toate! Și pentru că e totul pentru noi, de aceea nu 
poate fi pus în balanță cu nimic din lumea aceasta. 
Iar când venim și Îl luăm pe El în lingurița iconomiei 
Sale față de noi, El, Cel părut mic, e toată împlinirea 
noastră. Pentru că în fiecare părticică din Trupul Său 
și în fiecare picătură din Sângele Său este El în mod 
deplin și El este împlinirea noastră cea veșnică. Și așa 
după cum o mică pastilă are concentrată în ea toată 
vindecarea noastră, El, infinit mai mult în fiecare 
parte a Potirului, este vindecarea și mântuirea noas- 
tră cea veșnică.  

Din acest motiv, Potirul Bisericii este branșarea 
noastră dumnezeiască la Dumnezeu. Gustând din el, 
gustăm din slava lui Dumnezeu, din lumina Lui cea 
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veșnică, din viața Sa cea dumnezeiască. Și dacă ve- 
nim cu smerenie la Domnul, El este vindecarea 
noastră. Dar dacă venim cu multă nesimțire și cu 
multă trufie și astfel ne împărtășim cu El, atunci El 
este focul cel veșnic care ne arde. Pentru că slava Lui 
o simțim ca foc, când ea este veselia și bucuria veșni- 
că a Sfinților Lui.  

Așadar, iubiții mei, cu pași grăbiți ne apropiem 
de praznicul cel mare al Nașterii Domnului și nu 
putem să prăznuim cu adevărat fără El! Fără Cel care 
S-a smerit pentru noi și S-a apropiat de noi, pentru 
ca să Se dea pe Sine pentru noi și să fie în noi și cu 
noi. Postul în care suntem are rolul de a ne smeri 
înaintea Lui, de a ne face copii duhovnicești, oameni 
simpli cu inima și bucuroși. Căci numai astfel putem 
să Îl primim pe Cel care S-a făcut Prunc pentru noi: 
când și noi ne facem prunci pentru El. Și ca să fim 
prunci duhovnicești trebuie să ne ostenim, să pos- 
tim, să ne rugăm, să priveghem, să ne spovedim și să 
ne împărtășim des cu Domnul, să dăm milostenie cu 
smerenie și să împlinim poruncile lui Dumnezeu cu 
inimă bună.  

Dumnezeu să ne întărească în tot lucrul cel bun 
și să ne umple de pace! Și, întâlnindu-ne unii cu alții, 
să iradieze din noi slava lui Dumnezeu, slava Tatălui 
și a Fiului și a Sfântului Duh, care să ne bucure și să 
ne veselească dumnezeiește! Amin.  

 
 

 
 
 

 
 

 

391



Predică la Duminica anterioară Nașterii 
Domnului [2019]  

 
 

Iubiții mei533,  
 

 
Evanghelia zilei [Mt. 1, 1-25] insistă pe genealo- 

gia Mântuitorului Iisus Hristos, pentru că vrea să ne 
arate care sunt strămoșii Lui după trup. Vrea să ve- 
dem că El are și o istorie umană, deși este, în același 
timp, Fiul lui Dumnezeu după dumnezeirea Lui. Și 
așa cum se insistă aici pe nume concrete, adică pe 
date istorice, pe o observare clară a istoriei lui Israil, 
tot la fel trebuie să facem și noi apologia istoricității 
Bisericii. Căci Biserica, deși e divino-umană, ea are o 
istorie umană foarte clară, reperabilă. Și cine dorește 
să cunoască istoria Bisericii, o poate face pe secole, 
începând de la Cincizecime până azi. Pentru că 
Biserica lui Hristos nu s-a pierdut în negura tim- 
pului, învățătura și viața ei nu s-au diminuat și nu s-
au șters nicidecum, ci Biserica a ajuns până la noi și 
noi suntem membrii reali ai Bisericii. Căci și noi, cei 
de azi, cu toată nevrednicia și păcătoșenia noastră, 
putem trăi prezența lui Dumnezeu, slava Lui în viața 
noastră, pentru că suntem în adevărata și singura lui 
Biserică, în Biserica Ortodoxă.  

Și când vorbim despre Sfinții Bisericii, ne refe- 
rim doar la această Biserică: la singura, la unica Bise- 
rică a lui Dumnezeu. Pentru că Sfinții Bisericii au 
apărat învățătura, viața și slujirea acestei Biserici, 
pentru că ea este cea în care noi ne mântuim. Și 

 
533 Începută în seara zilei de 17 decembrie 2019, la ora 

20.00, o zi de marți. Cer senin, 3 grade, vânt de 5 km/ h.  
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subliniind cu putere acest lucru, faptul că aceasta e 
Biserica, că aceasta e Biserica lui Dumnezeu în care 
noi ne mântuim, noi mărturisim că toate celelalte 
sunt pseudo biserici, sunt false biserici. Căci, deși 
unele au părți de învățătură și de slujire din adevă- 
rata Biserică și îi cinstesc pe anumiți Sfinți ai Bise- 
ricii, ele nu au toată viața și slujirea Bisericii, ci 
numai aceasta le are pe toate. De aceea, Biserica lui 
Dumnezeu îi cheamă pe toți oamenii la pocăință și 
la părăsirea falselor biserici, pentru a trăi în singura 
Biserică a lui Dumnezeu. Pentru că aceasta e trupul 
mistic al lui Hristos, aceasta e Biserica Sfinților Apos- 
toli și a Sfinților de după ei, aceasta e Biserica mân- 
tuirii noastre, a tuturor oamenilor.  

Hristos Domnul are genealogia Lui umană, are 
istoria Lui, după cum și Biserica Lui are istoria ei. Dar 
Biserica nu are numai istoria ei, ci și veșnicia ei, după 
cum Domnul nostru Iisus Hristos este în același timp 
Dumnezeu și om. Și veșnicia Bisericii e formată din 
Dumnezeu și toți membrii Împărăției Sale, după 
cum istoria Bisericii e formată din tot aspectul văzut 
al Bisericii. Și aspectul văzut și cel nevăzut al Bisericii 
se întrepătrund continuu, sunt într-o continuă peri- 
horeză, după cum firile divină și umană în persoana 
lui Hristos sunt perihoretice. Pentru că ele nu se 
anulează reciproc, ci se întrepătrund reciproc, așa 
după cum noi ne umplem de slava lui Dumnezeu și 
ne înduhovnicim continuu, fără ca prin aceasta să 
ieșim din definiția umanității noastre.  

Însă cum istoria lui Hristos nu poate fi rescrisă, 
nu poate fi răstălmăcită, nu poate fi negată, nici isto- 
ria Bisericii nu poate fi negată. Căci ea a călătorit prin 
secole până la noi și călătorește încă spre clipa celei 
de a doua veniri a Domnului întru slavă, pentru ca El 
să ne judece pe toți și să ne dea fiecăruia după faptele 

393



noastre, după viața noastră, după credința noastră, 
după iubirea noastră.  

Însă Biserica e peregrină prin istorie, e mereu 
călătoare, pentru că nu se poate odihni decât în 
Dumnezeu. Căci, de la Sfântul Botez, noi am fost 
umpluți de slava lui Dumnezeu și am fost făcuți fiii 
Lui duhovnicești și de aceea nu ne putem odihni în 
cele trecătoare, ci numai în slava lui Dumnezeu. 
Pentru că noi pribegim aici, pe pământ, atâta timp 
cât „avem zidire de la Dumnezeu [οἰκοδομὴν ἐκ Θεοῦ 
ἔχομεν], casă nefăcută de mână [οἰκίαν ἀχειροποίη- 
τον], veșnică în ceruri [αἰώνιον ἐν τοῖς οὐρανοῖς]” [II 
Cor. 5, 1, BYZ].  

– De ce Sfântul Matteos începe genealogia 
Domnului cu Sfântul Avraam?  

– Pentru că Sfântul Avraam e omul credinței. E 
omul care, la porunca Domnului, a ieșit din pă- 
mântul, din rudenia și din casa tatălui său, pentru ca 
să meargă în pământul pe care El i-l va arăta lui [Fac. 
12, 1, LXX]. A ieșit din toate ale sale, pentru că s-a 
lăsat călăuzit de Dumnezeu. Și tocmai de aceea și 
Dumnezeu Se naște din Avraam după trup, din nea- 
mul său: pentru că se naște din cel care a ascultat de 
El.  

Și, după Sfântul Avraam, după tatăl a multe 
neamuri534, urmează Sfântul Isaac, cel care a râs535 cu 
Dumnezeu, care s-a bucurat de Dumnezeu, și care l-
a născut pe Sfântul Iacov, al cărui nume înseamnă 
„cel care ține călcâiul”536, dar care a devenit mai apoi 
Israil sau Dumnezeu stăpânește537. Și numai unde 

 
534 Cf. https://ro.wikipedia.org/wiki/Avraam.  
535 Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac.  
536 Fausset’s Bible Dictionary, 1815.01, inclus în Bible 

Works 10.  
537 Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Israel.  
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Dumnezeu stăpânește, oamenii sunt credincioși. 
Căci oamenii credincioși sunt cei care se supun lui 
Dumnezeu, care fac voia Lui.   

Dintre toți fiii lui Israil a fost ales Sfântul Iudas 
[Ἰούδας], al cărui nume înseamnă „cel slăvit”538. 
După Fares și Zara e amintită Tamar [Θάμαρ] [Mt. 1, 
3. BYZ], mama lor. Al doilea nume de femeie din 
genealogia Domnului apare în Mt. 1, 5, BYZ: Rahav 
[Ῥαχάβ]. Tamar înseamnă „palmier sau palmă”539, pe 
când Rahav înseamnă „cea largă”540.  

Iar Tamar a fost o palmă dată lui Iudas, pentru 
că el s-a culcat cu nora lui, cu Tamar, fără să știe cine 
este [Fac. 38, 16-18]. Și când el a cerut ca ea să fie arsă 
pentru că a curvit [Fac. 38, 24], iar ea i-a arătat că 
tocmai cu el curvise [Fac. 38, 25], Sfântul Iudas a 
mărturisit: „Tamar s-a îndreptat [mai mult] decât 
mine [δεδικαίωται Θαμαρ ἢ ἐγώ]” [Fac. 38, 26, LXX].  

Rahav, la rândul ei, era o femeie curvă și, în 
același timp, păgână. În LXX numele ei este Ρααβ 
[Raav] [Iis. 2, 1]. Iar iscoadele lui Israil au intrat la 
Raav și ea a mințit pentru ei [Iis. 2, 4-5, LXX] și i-a 
ascuns pe ei pe acoperișul casei [Iisus 2, 6, LXX], 
făcându-se largă, milostivă, față de ei. Însă Raav 
cunoștea voia lui Dumnezeu și L-a mărturisit pe El 
ca Dumnezeu în cer și pe pământ [Iis. 2, 11, LXX]. L-
a mărturisit teologic, ca un om luminat de Dum- 
nezeu. De aceea a cerut milă de la ei, după cum și ea 
a făcut milă cu ei [Iis. 2, 12, LXX]. Și iată că Dum- 
nezeu a făcut milă cu ea, cu cea care și-a lărgit inima 
spre El! 

 
538 Cf. Fausset’s Bible Dictionary, 2055.01, inclus în 

Bible Works 10.  
539 Cf. Fausset’s Bible Dictionary, 3495.01, inclus în 

Bible Works 10.  
540 Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Rahab.  
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A treia femeie amintită în genealogie e Sfânta 
Rut [Ῥούθ], mama Sfântului Obid [Ὠβὴδ] [Mt. 1, 5, 
BYZ]. Rut înseamnă „cea prietenoasă”541 și ea era de 
origine moabită [Rut 1, 4, LXX]. Sfântul Obid e 
bunicul Sfântului Împărat și Profet David, iar numele 
său înseamnă „închinător”542, închinător al lui Dum- 
nezeu. Căci cel care crede în Dumnezeu, acela Îi și 
slujește Lui și I se închină Lui. Pentru că credința în 
Dumnezeu te umple de slujirea Lui, de închinarea 
Lui, de ascultarea Lui.  

Sfântul Obid l-a născut pe Sfântul Iesse 
[Ἰεσσαὶ],  pe tatăl Sfântului David [Mt. 1, 5-6, BYZ]. 
Iesse înseamnă Împărat sau Dumnezeu există sau 
Darul lui Dumnezeu543. Și Sfinții Iesse și Ruth sunt 
îngropați împreună în Hebron544.   

A 4-a femeie amintită în genealogie, dar fără să 
i se indice numele, e femeia lui Οὐρίας [Urias] [Mt. 

 
541 Cf. Fausset’s Bible Dictionary, 3050.01, inclus în 

Bible Works 10. 
542 Cf.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Obed_(biblical_figure).  
543 Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Jesse.  
544 Acesta e mormântul lor: 

  

Cf. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_tomb_of_Je
sse_and_Ruth_(7705253158).jpg. Fotografia îi aparține lui 
Neil Ward (acesta e contul său pe Flickr:  

https://www.flickr.com/people/8328536@N06)  
și a fost făcută pe 1 august 2012.  
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1, 6, BYZ]. Cu ea l-a născut Sfântul David pe Sfântul 
Solomon [Σολομὼν]. Numele mamei Sfântului Salo- 
mon însă apare în Ps. 50, 2, LXX, în psalmul pocăinței 
Sfântului David, și el este Birsabee [Βηρσαβεε]. Iar la 
II Sam. 12, 24, LXX, se confirmă faptul că Birsabee e 
mama Sfântului Salomon. Căci „David a mângâiat-o 
pe Birsabee, femeia lui, și a intrat către ea și a dormit 
cu ea [καὶ παρεκάλεσεν Δαυιδ Βηρσαβεε τὴν γυναῖκα 
αὐτοῦ καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτὴν καὶ ἐκοιμήθη μετ᾽ 
αὐτῆς] și a zămislit și a născut fiu și a chemat numele 
său Salomon și Domnul l-a iubit pe el [καὶ συνέλαβεν 
καὶ ἔτεκεν υἱόν καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Σαλω- 
μων καὶ Κύριος ἠγάπησεν αὐτόν]” [Ibidem], pe Sfân- 
tul Salomon.  

Dar Birsabee nu a fost femeia lui David! Ea era 
femeia lui Urias Hetteosul [II Sam. 11, 3, LXX]. Pe care 
el a poftit-o și cu care a curvit [II Sam. 11, 4, LXX], 
după care l-a trimis pe Urias să moară în luptă [II 
Sam. 11, 15, LXX], pentru ca să o ia de soție. Și numai 
astfel și-a luat-o de soție. Tocmai de aceea și Sfântul 
Matteos spune că ea este „cea a lui Urias [τῆς τοῦ 
Οὐρίου]” [Mt. 1, 6, BYZ] și nu a lui David.  

David [ִוד  .sau Δαβίδ] înseamnă „Cel iubit”545 דָׁ
Cel iubit de Dumnezeu și care I-a cântat în psalmi lui 
Dumnezeu. Pe când Salomon sau Șlomoh [ְשֹלֹמה]546 
este omul înțelepciunii, cel care ne-a învățat că 
slujirea Lui e mai importantă decât orice altceva. Și 
cu toate căderile lor cele cumplite, și David, cât și 
Salomon, fiul său, sunt între Sfinții lui Dumnezeu, 
pentru că Dumnezeu a primit pocăința lor. Și prin 
aceasta, Dumnezeu ne învață pe toți să nu ne în- 
credem în noi înșine, ci numai în El. De la Dumnezeu 

 
545 Cf. Fausset’s Bible Dictionary, 934.01, inclus în Bible 

Works 10. 
546 Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Solomon.  
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trebuie să așteptăm mila și ajutorul nostru, pentru că 
El este Mântuitorul vieții noastre.  

Roboam [Ῥοβοάμ] [Mt. 1, 7, BYZ] a fost al 5-lea 
și ultimul Împărat al lui Israil și primul Împărat al lui 
Iudas547. Și el a fost ales de Dumnezeu, el, fiul lui 
Salomon, iar din el s-a născut Abia [Ἀβιά] [Mt. 1, 7, 
BYZ], care înseamnă „tatăl mării” sau „tatăl meu este 
marea”548. Ezechias este tatăl lui Manassi 
[Μανασσῆ]. Acel Împărat care a păcătuit mult, dar s-
a și pocăit cu adevărat pentru păcatele sale și ne-a 
rămas de la el rugăciunea sa de pocăință549. Tocmai 
de aceea e între Sfinții lui Dumnezeu.  

Pentru că astăzi, potrivit Sinaxarului zilei, îi 
pomenim pe Sfinții Vechiului Testament. Adică pe 
Sfinții „Adam [Ἀδάμ] și Eva [Εὕα], cei întâi zidiți, 
Protopărinții neamului omenesc, Abel [Ἄβελ], Sit 
[Σήθ], Enos [Ἐνώς], Cainan [Καϊνᾶν], Maleleil [Μα- 
λελεήλ], Iared [Ἰάρεδ], Enoh [Ἐνώχ], Matusala [Μα- 
θουσάλα], Lameh [Λάμεχ], Noe [Νῶε], Sim [Σήμ], 
Iafet [Ἰάφεθ], Arfaxad [Ἀρφαξάδ], Cainan [Καϊνᾶν], 
Sala [Σάλα], Eber [Ἕβερ], Falec [Φάλεκ], Ragav 
[Ῥαγάβ], Seruh [Σερούχ], Nahor [Ναχώρ], Tarra 
[Θάρρα], Avraam [Ἀβραάμ], Isaac [Ἰσαάκ], Iacov 
[Ἰακὼβ], Rubim [Ῥουβίμ], Simeon [Συμεών], Levi 
[Λευΐ], Iuda [Ἰούδα], Zabulon [Ζαβουλών], Isahar 
[Ἰσάχαρ], Dan [Δάν], Gad [Γάδ], Asir [Ἀσήρ], Nefta- 
lim [Νεφθαλείμ], Iosif [Ἰωσήφ], Veniamin [Βενια- 
μίν], Fares [Φαρὲς], Zara [Ζαρὰ], Esrom [Ἐσρώμ], 
Aram [Ἀράμ], Aminadab [Ἀμιναδάβ],  Naason [Ναα- 
σών], Salmon [Σαλμών], Booz [Βοόζ], Obid [Ὠβήδ], 
Iesse [Ἰεσσαί], David [Δαυΐδ], Solomon [Σολομὼν], 

 
547 Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Rehoboam.  
548 Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Abijah_of_Judah.  
549 A se vedea: http://www.bibliaortodoxa.ro/vechiul-

testament/54/Manase.    
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Roboam [Ῥοβοὰμ], Abia [Ἀβιὰ], Asa [Ἀσὰ], Iosafat 
[Ἰωσαφὰτ], Ioram [Ἰωρὰμ], Ozia [Ὀζία], Ioatam 
[Ἰωάθαμ], Ahaz [Ἄχαζ], Ezechia [Ἐζεκία], Manassi 
[Μανασσῆ], Ammon [Ἀμμὼν], Iosias [Ἰωσίας], Ieho- 
nias [Ἰεχονίας], Salatiil [Σαλαθιήλ], Zorobabel [Ζο- 
ροβάβελ], Abiud [Ἀβιούδ], Eliachim [Ἐλιακείμ], 
Azor [Ἀζώρ],  Sadoc [Σαδώκ], Ahim [Ἀχείμ], Eliud 
[Ἐλιούδ], Eleazar [Ἐλεάζαρ], Mattan [Ματθάν], 
Iacov [Ἰακώβ],  Iosif [Ἰωσὴφ], Logodnicul Maicii 
Domnului, Melhisedec [Μελχισεδέκ], Iov [Ἰώβ], Mo- 
seos [Μωσέως], Or [Ὤρ], Aaron [Ἀαρὼν], Iisus 
[Ἰησοῦς] al lui Navi [Ναυῆ], Samuil [Σαμουήλ], 
Natan [Νάθαν], Daniil [Δανιήλ], cei trei Tineri [τριῶν 
Παίδων], Sarra [Σάρρα], Rebecca [Ῥεβέκκα], Lia 
[Λεία],  Rahil [Ῥαχήλ], Asinet [Ἀσινέθ], Maria [Μα- 
ρία], Deborra [Δεβόρρα], Rut [Ῥούθ], Saraftia [Σα- 
ραφθία], la care a fost trimis Sfântul Iliu, Somanitis 
[Σωμανῖτις], care l-a găzduit pe Sfântul Elisee, Iudit 
[Ἰουδίθ], Estir [Ἐσθήρ], Anna [Ἄννα],  Sosanni [Σω- 
σάννη]”550.  

Și pentru ca să cunoaștem viețile acestor Sfinți 
ai lui Dumnezeu trebuie să îmbinăm Scriptura cu 
Tradiția, trebuie să le citim împreună, pentru ca să 
vedem viața și sfârșitul lor cel binecuvântat. 

În Mt. 1, 16, BYZ, genealogia Domnului se 
termină cu Sfântul Iosif, Logodnicul Născătoarei de 
Dumnezeu. Despre care Sfântul Matteos spune că 
era „bărbatul Mariei [τὸν ἄνδρα Μαρίας]” [Mt. 1, 16, 
BYZ]. Dar el era, în fapt, protectorul Mariei, pentru 
că el apăra fecioria ei. De aceea, la nivel public, 
Sfântul Iosif trecea ca fiind soțul ei cu adevărat, ceea 

 
550 Cf.  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/18/predica-

la-duminica-anterioara-nasterii-domnului-2018/.  
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ce, în fapt, nu era. Pentru că el apăra taina Fecioarei 
și era martorul vieții ei celei preasfinte.  

De aceea, Sfântul Matteos ne spune: „ἐξ ἧς 
ἐγεννήθη Ἰησοῦς, ὁ λεγόμενος Χριστός [din care S-a 
născut Iisus, Cel care se zice Hristos]” [Mt. 1, 16, BYZ]. 
Iar pronumele relativ ἧς este la feminin, pentru că o 
indică pe ea, pe Născătoarea de Dumnezeu. Căci 
Domnul S-a născut mai presus de fire din Maica Sa, 
fără sămânță bărbătească. De aceea, Sfântul Iosif a 
fost tatăl Lui numai pentru ochii lumii, smerindu-se 
și slujindu-I Lui întru toate, cât și Maicii Sale, pentru 
că El are un singur Tată. Și Tatăl Lui este și Tatăl 
nostru, după cum Maica Lui este și Maica noastră.  

Iar praznicul Nașterii Domnului este totodată și 
praznicul Nașterii Fratelui nostru mai mare. Pentru 
că El, Cel vechi de zile, S-a făcut Fratele nostru mai 
mare, pentru ca să ne facă pe toți fiii duhovnicești ai 
Tatălui Său. Căci, la Botezul nostru, noi am primit 
„înfierea prin Iisus Hristos, întru El, [întru Tatăl], du- 
pă bunăvoirea voii Sale” [Efes. 1, 5, BYZ].  

Așadar, iubiții mei, vorbindu-ni-se despre tre- 
cutul Bisericii, despre Sfinții Vechiului Testament, ni 
se vorbește cu putere despre prezentul ei. Căci pre- 
zentul Bisericii este la fel de prielnic mântuirii ca și 
trecutul ei. Dacă ei, Sfinții din vechime, s-au putut 
mântui, ne putem mântui și noi. Pentru că și ei și noi 
avem același Dumnezeu și trăim în aceeași Biserică, 
în Biserica slavei Sale.  

Anul 2020 este închinat familiei creștine și 
oamenilor plini de iubire față de oameni551. Familia și 
filantropia sunt temele de reflecție pentru 2020, dar 
și pentru întreaga noastră viață. Însă nu poate exista 

 
551 Cf.  
https://basilica.ro/pastorala-craciun-2019-nasterea-

domnului-binecuvantarea-parintilor-si-copiilor/.   
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filantropie, iubire de oameni, dacă nu ai iubire față 
de Dumnezeu. Și cine iubește pe Dumnezeu, acela 
respectă demnitatea omului, respectă familia, 
respectă împlinirea fiecărui om în familie și în Bise- 
rică și în societate.  

Iar a-l respecta pe om, a respecta demnitatea 
lui, înseamnă a-l ajuta pe om să înțeleagă că îm- 
plinirea vieții noastre este slujirea lui Dumnezeu. 
Dacă Îi slujim lui Dumnezeu, atunci înțelegem că 
rostul nostru pe pământ e tocmai acela de a-L sluji 
pe El cu sfințenie. Și căutând sfințenia Lui pentru 
noi, o dorim tuturor. Pentru că ne dorim ca toți să se 
sfințească întru El. Și dacă toți putem să ne sfințim 
întru El, atunci viața noastră este plină de râvnă 
pentru El, pentru că ne dorim sfințenia Lui în mod 
desăvârșit.  

Să ne întâlnim cu bine în aceste zile de prăz- 
nuire sfântă și să ne vorbim din inimă! Să ne 
bucurăm unii de alții și să ne rugăm unii pentru alții! 
Pentru că bucuria rămâne în noi numai dacă o în- 
mulțim mereu. Și înmulțim bucuria, dacă ne bu- 
curăm întru curăție înaintea Domnului, mulțumin- 
du-I Lui pentru toate și bucurându-ne pentru toate 
câte trăim. Amin!  
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Predică la Nașterea Domnului [2019] 
 
 

Iubiții mei552,  
 
 

un sculptor a realizat recent o scenă a Nașterii 
Domnului, iar steaua Magilor, în mod inspirat, a 
făcut-o sub forma...unei stăpungeri a unui glonț. 
Steaua a văzut-o ca pe urma unui glonț de calibru 
mare, care a străpuns în mod categoric un metal dur, 
metal văzut ca un substitut al trupului omenesc... 

Iar mie detaliul stelei mi-a vorbit cu putere în 
conștiință, pentru că credința mea se datorează toc- 
mai celor răpuși, dar nu învinși de gloanțe în decem- 
brie 1989. Tinerii, oamenii plini de entuziasm care și-
au strigăt pe străzi libertatea în acel decembrie 
călduros, la fel de călduros ca cel de acum, de peste 
30 de ani, au fost pentru mine atmosfera dum- 
nezeiască în care glonțul credinței, glonțul harului 
lui Dumnezeu, mi-a rănit inima.  

Pe când praznicul Nașterii Domnului începea 
în 1989, eu mă nășteam duhovnicește ca om al 
credinței. Și mă făceam pe atunci prunc, prunc în 
credință, lăsându-mă învățat de Cel care pentru noi 
S-a făcut Prunc, pentru ca să ne învețe cum să ne 
sfințim fiecare zi a vieții noastre. De aceea, eu trăiesc 
aceste zile de prăznuire ale Nașterii Domnului ca zile 
pline de entuziasm dumnezeiesc, ca zile ale conver- 
tirii mele, rugându-mă pentru Mucenicii și Eroii 
libertății noastre ca pentru oameni vii și liberi. 

 
552 Începută la 19. 32, în zi de duminică, pe 22 de- 

cembrie 2019. Afară sunt 16 grade, plouă ușor, vânt de 18 km/ 
h.  
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Pentru că ei sunt vii la Dumnezeu și, prin ei, și 
noi suntem vii și ne putem manifesta libertatea în 
mod cuviincios, în mod ziditor, spre binele nostru și 
al tuturor.   

Nu, festivismul nu ne ajută, nu ne ajută nici- 
decum, ci doar prăznuirea! Și ca să prăznuim trebuie 
să credem în Cel care ne mântuie pe noi. Ca să prăz- 
nuim trebuie să credem că Fiul Tatălui S-a făcut 
Prunc mântuitor pentru noi și că voia Lui trebuie să 
devină viața noastră. Și dacă credem în El, în Cel care 
ne face cu totul noi, cu totul alții, în Cel care ne 
restartează viața noastră, atunci starea noastră de-a 
fi e prăznuirea, e bucuria de Dumnezeu.  

Cine încearcă să mimeze prăznuirea e un actor 
oribil, care ne strică sufletul, pentru că ne vinde un 
entuziasm inexistent. Iar eu, ca scriitor de teatru, ca 
om care știe cum trebuie să se joace o piesă de teatru, 
cum trebuie să se pună în scenă o operă de teatru și 
cum trebuie să fie receptată o piesă de teatru, am 
oroare față de actorii care teatralizează teatrul, care 
teatralizează sentimentele în loc să le exprime, în loc 
să coboare în ele, în loc să se identifice cu ceea ce 
spun și fac pe scenă. La fel am oroare, ca poet și ca 
romancier, față de cei care nu știu să recite o poezie 
sau nu știu să spună un monolog sau să citească un 
text dintr-un roman sau dintr-o nuvelă, ci le maimu- 
țăresc pueril.  

Nu mai trebuie să spun ce oroare trăiesc când 
văd Slujitori ai Bisericii mimând slujirea Bisericii fără 
ca ea să treacă prin ei, fără ca ea să fie una cu ei. Dar 
pentru că am văzut foarte mulți falși actori ai altaru- 
lui, m-am învățat cu falsitatea cum m-am învățat cu 
poluarea, nu mă mai lupt cu ea interior și nici nu mai 
fac caz de ea, ci o iau ca atare. Însă nu confund 
niciodată poluarea cu credința ingenuă, smerită, pli- 
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nă de cuviință și de bun simț, după cum nu confund 
pâinea coaptă, scoasă din cuptor, cu imitația de 
pâine și nici mizeria morală cu sfințenia.  

Și de ce nu pot confunda minciuna cu adevărul 
în inima mea? Pentru că sunt fiul libertății du- 
hovnicești! Sunt născut din entuziasmul sfânt al 
celor care cereau libertate sau moarte. Care nu aveau 
jumătăți de măsură. Și nu îmi permit jumătăți de 
măsură, pentru că eu trăiesc și creez la parametrii 
totali ai ființei mele. Pentru că numai așa te poți 
bucura, te poți mântui, poți crea ceva unic, cu totul 
autentic.  

Așa că, dacă vrem să mimăm prăznuirea, dar 
până acum n-am postit, nu ne-am obosit ascetic, nu 
ne-am rugat, nu ne-am sfințit, nu ne iese. Prăznuirea 
e născută din asceză, din munca zilnică. Și dacă n-
arăți nimic zilnic, nimic făcut de mâinile tale, nu 
trăiești în ritmul prăznuirii, ci al parvenirii...  

Am fost vineri, pe 20 decembrie, cu Sfânta 
Icoană a Nașterii Domnului pe la dumneavoastră și 
au fost doar 5-6 uși închise...fără explicații. Lucru 
care m-a bucurat mult, pentru că e un record al 
dumneavoastră. Recordul ospitalității dumneavoas- 
tră. Cine îl primește pe Preotul lui Dumnezeu, Îl 
primește pe El! Și cine Îl primește pe Dumnezeu, 
atunci e învățat de El inima bună, prietenoasă. Și 
dacă primești pe cineva, pe tine te stimezi în primul 
rând și nu pe cel care vine la tine în casă.  

Și mă bucur că am vorbit, că ne-am felicitat, că 
am stat la masă și am mâncat și am băut cu pace, 
făcând un tur de forță într-o singură zi. La Botezul 
Domnului vom veni pe 2 și 3 ianuarie 2020, pentru 
ca să facem lucrurile pe îndelete. Dar acum ne-am 
grăbit tocmai pentru ca să nu existe alte evenimente 
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și să împartă în două ziua întâlnirii cu dumnea- 
voastră.  

Și am adus vorba despre vizita pastorală recentă 
pentru ca să vorbesc despre reacția copiilor în fața 
Sfintei Icoane a Nașterii Domnului. Doi copii nu au 
vrut să sărute Sfânta Icoană – ei știu de ce; erau și 
după somn, unul luat de la televizor – și le-am arătat 
Pruncul din centrul Icoanei, care este mai mic decât 
ei, foarte mic. Și le-am spus că Acela e Domnul și 
Dumnezeul lor, deși pare atât de mic. Dar El ne dă- 
ruie tot binele nouă, tuturor.  

Un altul, care anul trecut se temea de mine și 
țipa de mama focului, anul acesta m-a așteptat cu 
nerăbdare ca să vin, pentru ca să pupe Sfânta Icoană. 
Și de ce anul acesta a vrut, iar anul trecut n-a vrut? 
Pentru că anul trecut am stat cu el de vorbă și i-am 
spus că nu îl mănânc, că nu am venit să îl cert, că nu 
am venit să îi fac vreun rău, ci să îl bucur. Pentru că 
Pruncul acesta mic, de pe Icoană, a venit la noi să ne 
bucure. Și că, dacă noi ne bucurăm, atunci trăim cu 
adevărat și nu trăim de formă. Iar anul acesta, băiatul 
nostru, care a mai crescut cu încă un an până la însu- 
rătoare și care mi-a spus că și-a făcut și prietenă, a 
venit vesel să pupe Icoana, pentru că bucuria e bună 
la orice vârstă.  

De aceea, în viața pastorală trebuie să insiști! 
Trebuie să insiști mereu. Mai stai de vorbă cu omul, 
îl mai întrebi, îl lași să își spună sufletul, și mai revii 
cu adevărurile bune, mântuitoare pentru viața lui. Și 
când el se coace interior, când ajunge la puterea de a 
înțelege că credința e binele lui real și pentru acum 
și pentru veșnicie, atunci începe să facă pași hotărâți, 
pași esențiali pentru viața lui.  

Dar pentru ca să insiști trebuie să îți pese de 
oameni! Și ca să îți pese de ei trebuie să ai vocație 
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reală de Părinte duhovnicesc. Și pentru ca să ajungi 
Părinte, mai întâi trebuie să te naști și să crești du- 
hovnicește și să ajungi la o maturitate tot mai mare 
în credință și în lucrarea mântuirii. Dar pentru ca să 
te naști trebuie să te convertești. Și ca să te con- 
vertești, ca să te schimbi cu totul, ca să o rupi 
definitiv cu viața ta din trecut, trebuie să te smerești 
cu totul în fața lui Dumnezeu și să Îl lași pe El ca să 
te străpungă cu...glonțul credinței. Pentru că cre- 
dința e fundamentul vieții celei noi, a celei pe care 
zidești orice virtute.  

Însă tinerii au oroare de falsitate. Nu le place 
falsitatea nici din ei și nici din alții. Și dacă nu vin la 
Biserică e pentru că nu simt că noi suntem reali, că 
noi suntem credincioși cu adevărat. Copiii, și mai 
mult, simt când au de-a face cu un om bun și când 
au de-a face cu un farsor. Nu îți pot explica pentru ce 
îl plac pe unul și îl detestă pe altul, dar simt asta.  

La Revoluția Română din decembrie 1989 
aveam 12 ani, eram un copil adâncit în cunoașterea 
vieții neamului românesc, dar nimeni nu mă făcuse 
până atunci să trăiesc entuziasmul dumnezeiesc în 
fața bucuriei sfinte, duhovnicești. Știam ce e doina, 
ce e povestea, ce e poezia, ce este imnul național, cât 
de importante sunt marile personalități ale țării și ale 
lumii pentru binele nostru, al tuturora, știam ce e 
prietenia, ce e iubirea reală pentru cineva, cât de im- 
portantă e munca, cât de importante sunt corecti- 
tudinea și punctualitatea, dar nimeni nu mă înfio- 
rase cu credința lui în Dumnezeu. Nimeni nu mă 
dezarmase cu iubirea lui pentru Dumnezeu, cu neîn- 
fricarea lui în fața morții, cu sfidarea morții pentru 
un crez veșnic.  

Însă atunci, în decembrie 1989, de praznicul 
Pruncului Celui dumnezeiesc, m-am umplut de en- 
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tuziasm dumnezeiesc, de care sunt plin până azi. 
Lumina lor a aprins lumânarea ființei mele. Pentru 
că atunci m-am întâlnit cu Dumnezeul meu, cu Cel 
care m-a umplut de credință, și am înțeles că pe 
piatra aceasta veșnică trebuie să îmi zidesc întreaga 
viață.  

De aceea, pentru mine, Dumnezeu, Biserica, 
credința, viața duhovnicească, sfințenia nu sunt 
termeni tehnici, pentru că scriu teologie, ci ei sunt 
termenii fundamentali ai vieții mele. Pentru că eu 
trăiesc cum scriu și scriu cum trăiesc. Și pentru mine 
scrisul e modul meu de a fi și nu un mod în care 
vreau să parvin, să mi se dea funcții, să fiu băgat în 
seamă, să fiu acceptat de mai cine știe cine. Pentru 
că știu cine sunt și ce rol am în lume și nu am nevoie 
de confirmări. Dar știu cine sunt și ce rol am, pentru 
că Îl am pe Dumnezeu! 

Pentru că de praznicul Nașterii Domnului, în 
1989, la 12 ani, Hristos S-a născut și în mine. Și El, 
Pruncul cel mai important pentru toți, a început să 
facă primii pași împreună cu mine, pașii credinței, și 
drumul nostru împreună continuă. De aceea, eu 
prăznuiesc, împreună cu întreaga Biserică, pe Dum- 
nezeul pe Care Îl cunosc și cu Care trăiesc zilnic. Dar 
Care, tot zilnic, mă învață mereu și mereu noi lucruri 
despre Sine. Și prăznuirea asta este: bucuria noastră 
de Dumnezeu pentru revelarea Lui continuă în viața 
noastră!  

Pentru că noi suntem luminile aprinse de El, 
care putem aprinde inimile a milioane și miliarde de 
oameni. Căci, de fapt, asta ne și cere Dumnezeu: să 
Îl propovăduim pe El și să aprindem harul Lui și în 
alții. Pentru că oamenii au nevoie de tot adevărul 
Lui, de toată Biserica Lui și de toată mântuirea Lui. 
Oamenii au nevoie de o iubire totală, fără rest, și de 
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adevărul total, cuprinzător al mântuirii noastre. Oa- 
menii au nevoie de Dumnezeu și de Biserica Lui, de 
Biserica Ortodoxă, de cea care nu are nimic de-a face 
cu surogatele religioase.  

Dar pentru ca să vezi Biserica cu adevărat tre- 
buie să Îl vezi pe El cu adevărat. Să Îl vezi în slava 
Lui, într-o revelare dumnezeiască cu totul personală 
și plină de veselie dumnezeiască. Și după ce El ni se 
arată nouă, nevrednicilor Săi robi, atunci nu mai pu- 
tem suporta surogatele, falsitatea, oribilul împa- 
chetat frumos. Pentru că numai adevărul e pe deplin 
cuceritor, pe deplin acaparant.  

Biserica lui Dumnezeu e cu totul frumoasă, cu 
totul plină de entuziasm dumnezeiesc. Ea nu are 
nimic de-a face cu parvenitismul, cu teatralizarea, cu 
carierismul, cu lâncezeala. Și ori de câte ori mărtu- 
risesc asta mi se dau exemple grave, exemple din 
realitatea eclesială, exemple imediate de prostie, 
răutate și indiferență, care ar trebui să mă constrân- 
gă „să îmi schimb poziția”.  

Numai că eu știu cum arată realitatea eclesială! 
Eu cunosc poluarea și mizeria interioară din Biserică 
cât și din lume, de peste tot, după cum toți locuitorii 
din marile orașe o cunosc pe cea produsă de mașini, 
industrii, indiferență. Însă, în ciuda a ceea ce cunosc, 
în ciuda a zeci și sute de exemple negative, fără a mă 
exclude din ecuație, eu văd Biserica fără pată și fără 
necroză, pentru că eu trăiesc în Biserica lui Dum- 
nezeu. Și Biserica mântuirii e așa cum v-o mărtu- 
risesc eu acum: e Biserica Sfinților și a celor ce se 
luptă continuu pentru mântuirea lor.  

De aceea, eu nu idealizez Biserica atunci când 
vorbesc despre faptul că ea e cu totul sfântă, ci eu 
mărturisesc despre cum arată Biserica în membrii 
reali ai ei. Și această Biserică, deși e umbrită de multe 
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exemple negative, ea e singura Biserică a lui Dum- 
nezeu pe pământ.  

– De ce vorbiți însă de lucrurile negative într-o 
zi așa de frumoasă și de sfântă? De ce nu priviți pe 
deasupra lor?  

– Pentru că Biserica nu cosmetizează realitatea, 
ci o expune. O expune în realitatea ei nudă, nefalsi- 
ficată. Când vrei să îți ascunzi ridurile, imperfec- 
țiunile feței, urâțenia, apelezi la farduri, la chirurgie 
estetică, la manipularea vederii. Însă, dacă vrei să 
ascunzi sub preș realitatea, nu ai de-a face cu mân- 
tuirea lui Dumnezeu. Pentru că Pruncul S-a născut 
în peșteră și nu în palat. Adică Dumnezeu S-a născut 
acolo! Și El n-a fost primit, n-a fost înțeles, n-a fost 
băgat în seamă.  

Nici acum nu e băgat în seamă de prea mulți! 
Pentru că e singurul Prunc care enervează, tocmai 
prin faptul că ne vrea tot binele, iar noi nu ne vrem 
binele. Și facem abstracție de El, pentru că nu vrem 
să trăim autentic, să trăim la modul real, deplin, 
împlinitor, ci ca bătuți de viscol. Însă, când îți asumi 
bătaia lui Dumnezeu, când îți asumi mânia și urgia 
Lui, ele vin, vin grabnic...  

Pe al doilea volum al Dogmaticii mele îl voi 
publica foarte curând553, acum, la sfârșit de an. E 
unul foarte concentrat, pentru că el conține tria- 
dologia tuturor cărților poetico-sapiențiale ale Dum- 
nezeieștii Scripturi. Și am conștientizat tot mai mult 
faptul că Dumnezeu îmbină, în revelația Lui, certă- 
rile Lui, modul cum îi pedepsește pe cei păcătoși, cu 
modul în care El Se comportă cu Sfinții Lui. Și 

 
553 L-am publicat a doua zi de la scrierea predicii, pe 23 

decembrie 2019, la ora 19. 49. Îl puteți downloada de aici:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/12/23/teologia

-dogmatica-ortodoxa-vol-2/.  
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Dumnezeu vorbește în Scriptură foarte mult despre 
mânia, despre urgia Lui, despre pedepsele Lui, des- 
pre cum îi omoară pe cei păcătoși care nu se po- 
căiesc, pe cei care Îl sfidează zilnic. Adică El nu bagă 
murdăria sub preș, ci ne vorbește despre ea de la o 
poștă. Și la fel face despre El și despre Sfinții Lui: dă 
detalii multiple, insistă, repetă, insistă, nu ne lasă 
niciodată cu jumătăți de măsură.  

Și cred că trebuie să învățăm acrivic, punctual 
ce ne spune El. Pentru că perspectiva Lui despre El și 
despre noi e foarte categorică, iar câștig de cauză au 
numai Sfinții Lui. Pentru că, pentru El contează în 
cele din urmă ce fac, ce spun, ce vor aceștia, Sfinții 
Lui. Pe când, raportarea Lui la cei păcătoși, la cei care 
se fac toată viața lor că El nu există, e categorică: se 
vor munci, se vor chinui veșnic în Iad.  

Și acest mod tranșant de a vedea lucrurile e cea 
mai mare dovadă de iubire față de noi. Pentru că El 
nu ne lasă cu ideea că „merge și așa”, „o să vedem 
noi”, „cine știe ce-o mai fi și pe lumea ailaltă”, ci El 
ne vorbește clar și răspicat: Dacă nu ești Sfântul Meu, 
atunci ești în Iad, pentru că nu mai există o altă va- 
riantă, o altă soluție! 

Da, Pruncul scandalizează în mod continuu! El 
S-a smerit până într-acolo, încât a fost considerat 
om, doar om, și de demoni și de oameni. De aceea, și 
demonii și oamenii și-au făcut mendrele cum au vrut 
cu Fiul întrupat al Tatălui. L-au minimalizat, L-au 
batjocorit, au îndrăznit lucruri incalificabile...pentru 
că El ne-a iubit și ne iubește pe toți. Iubirea Lui ne- 
țărmurită nu ne-a smerit, ci ne-a făcut să ne înălțăm, 
să ne fudulim prostește.  

Și, în aroganța noastră de pigmei în ale cu- 
noașterii, noi credem că „știm mai bine” decât El 
cum stau lucrurile, pe când El ne spune că drumul 
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nostru real în cunoaștere începe de când ne facem 
prunci, prunci duhovnicești pentru El, pentru ca să 
creștem mereu întru El.  

Praznicul de azi e începutul mântuirii noastre! 
Pentru că, înainte de a crește, noi trebuie să fim 
prunci. Trebuie să ne naștem mai întâi din Dum- 
nezeu, din slava Lui, umplându-ne de credința în El.  

Trebuie să ne naștem! Trebuie să ajungem 
copiii lui Dumnezeu! Pentru că de aici, de la stadiul 
de copil, care începe să aibă o zi, o săptămână, o lună, 
un an, începe drumul credinței, drumul mântuirii 
noastre. Și drumul mântuirii noastre este eclesial, 
după cum am detaliat în a doua mea conferință 
online554. Drumul copilăriei noastre duhovnicești se 
trăiește în Biserică și nu aiurea! De aceea, dacă nu 
trăim continuu în ritmul Bisericii, în ritmul rugă- 
ciunii și al Slujbelor și al slujirii ei, nu copilărim deloc 
duhovnicește.  

Însă, toți trebuie să ne facem reproșuri! Un om 
care nu își reproșează nimic nu e conștient de starea 
lui deplorabilă. Pentru că adevărații credincioși ai lui 
Dumnezeu își reproșează foarte multe lucruri. Realul 
credincios e omul cu o mare conștiință a păcăto- 
șeniei personale. Și dacă te crezi păcătos cu adevărat, 
atunci ești un om viu, un slujitor al lui Dumnezeu, 
pentru că Pruncul acesta de azi S-a născut pentru cei 
păcătoși și nu pentru cei care își închipuie că sunt 
„Drepți”.  

De aceea, pentru toți cei care credeți în El, dar, 
în același timp, vă simțiți păcătoși în fața Lui, vestea 
cea mare e aceasta: Hristos S-a născut!  

 
554 A se vedea:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/19/mantuir

ea-este-eclesiala-conferinta-online/.  
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Și El S-a născut pentru noi, cei păcătoși, cei care 
avem conștiința acută a păcatelor noastre, pentru ca 
pe noi să ne facă fiii Lui duhovnicești. Amin!  
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Predică la Duminica posterioară Nașterii 
Domnului [2019] 

 
 

Iubiții mei555,  
 

Hristos S-a născut!  
 

 
Și Cel mult așteptat de către Sfinții Lui, Cel 

profețit de către toți Sfinții Profeți, Iisus Hristos, 
Domnul nostru, a fost născut de Preacurata Fecioară 
Maria „într-o peșteră săracă [ἕνα φτωχικὸ σπή- 
λαιο]”556, care era folosită ca adăpost pentru ani- 
male557. Și această peșteră a animalelor avea o 
lungime de 12 metri și o lățime de 3 metri558. Și în 
acest fel s-a împlinit profeția Sfântului Isaias din 
începutul cărții sale: „cunoscut-a boul pe Cel care l-
a câștigat și măgarul ieslea Domnului său” [Is. 1, 3, 
LXX].  

Bou și măgar care apar în Icoana Nașterii Dom- 
nului559, alături de Pruncul Iisus înfășat în giulgiu, 
făcându-I căldură cu răsuflarea lor. Și din aceasta 
înțelegem „Cum s-a născut Hristos în frig,/ În ieslea 

 
555 Începută la 14. 48, în zi de vineri, pe 27 decembrie 

2019. Soare, 5 grade, vânt de 16 km/ h.  
556 Cf.  
https://www.synaxarion.gr/gr/sid/1535/sxsaintinfo.as

px.  
557 Cf. https://doxologia.ro/cuvinte-duhovnicesti/la-

pestera-nasterii-domnului-din-betleem.  
558 Cf. https://doxologia.ro/viata-bisericii/locuri-de-

pelerinaj/pestera-nasterii-domnului.  
559 Am preluat Sfânta Icoană de aici:  
https://radiorenasterea.ro/continut/uploads/2017/12/

Nasterea_Domnului_icoana.jpg.  
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cea săracă,/ Cum boul peste El sufla/ Căldură ca să-I 
facă”560. Pentru că boul și măgarul L-au simțit pe 
Domnul, au simțit că Pruncul Iisus e Domnul și Stă- 
pânul vieții noastre, în timp ce împăratul Irodis cău- 
ta să-L piardă pe Prunc [Mt. 2, 13, BYZ].  

 

 
 
– Și de ce căuta să-L omoare?  
– Pentru că Magii veniseră în Ierusalim și Îl 

căutau pe Împăratul iudeilor [Βασιλεὺς τῶν ἰου- 
δαίων] [Mt. 2, 2, BYZ] Cel născut de curând. Iar Irodis 
s-a tulburat la auzul acestei vești [Mt. 2, 3, BYZ], 
pentru că se temea să nu fie detronat.  

Și după ce Magii, „căzând [la pământ], I s-au 
închinat Lui [πεσόντες προσεκύνησαν Αὐτῷ]”, Prun- 
cului Iisus, și I-au adus darurile lor [Mt. 2, 11, BYZ] 
cele profetice, cele care vorbeau la modul profund 
despre Domnul, Împăratul slavei a trebuit să fugă în 
Egipt [Mt. 2, 13, BYZ] și să trăiască acolo ca un exilat, 
pentru ca să scape de mânia împăratului celui lu- 
mesc. Și astfel au început nedreptățile la adresa 
Domnului! De unde înțelegem că nu trebuie să fim 

 
560 George Coșbuc, În seara de Crăciun, a treia strofă, 

cf. https://ro.wikisource.org/wiki/În_seara_de_Crăciun.   
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vinovați pentru ceva anume ca să fim nedreptățiți, 
excluși, prigoniți de către oameni. Pentru că, dacă o 
anumită persoană sau mai multe vor ajunge la con- 
cluzia că le stai în drum, vor căuta să îți facă rău. Iar 
Domnul, alegând să fugă din fața răului, ne-a învățat 
că lucrul cel mai înțelept e să nu ne luăm la harță, la 
bătaie cu cei care ne vor răul. Pentru că noi trebuie 
să căutăm pacea cu toți oamenii și nu răfuieli, nu 
vendete, nu răzbunări.  

Însă, când El a fugit în Egiptos, s-a împlinit altă 
profeție a Sfântului Isaias: „Domnul șade pe nor ușor 
și va veni întru Egiptos [Κύριος κάθηται ἐπὶ νεφέλης 
κούφης καὶ ἥξει εἰς Αἴγυπτον]” [Is. 19, 1, LXX]. Cât și 
profeția Sfântului Osie: „Și din Egiptos i-am chemat 
pe fiii săi [καὶ ἐξ Αἰγύπτου μετεκάλεσα τὰ τέκνα 
αὐτοῦ]” [Os. 11, 1, LXX], pe fiii lui Israil. Însă aici, în 
mod profetic, prin „fiii lui Israil” sunt indicați Dom- 
nul, Maica Sa, Sfântul Iosif, tatăl adoptiv al Dom- 
nului, dimpreună cu Sfântul Iacovos, fratele vitreg al 
Domnului561, care au mers câte 4 în Egiptos.  

Cine este norul cel ușor, care L-a purtat în 
pântece pe Domnul slavei? Cine este cea care L-a 
iubit pe El în mod desăvârșit, fiind singura Maică a 
Fiului Tatălui?  

Căci, la Sfântul Isaias, prin sintagma: „Domnul 
șade pe nor ușor” se indică nașterea Lui din Prea- 
curata Fecioară. Împreună cu care va merge în Egip- 
tos, ca un exilat, ținut fiind în brațele ei. Și când au 
fost chemați din Egiptos s-a împlinit profeția de la 
Sfântul Osie, așa cum ne spune și Sfântul Matteos 
[Mt. 2, 15, BYZ].  

 
561 Cf.  
https://doxologia.ro/viata-sfant/viata-sfantului-

mucenic-iacob-ruda-domnului-primul-episcop-al-
ierusalimului.  
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Și pentru că fiecare dintre noi avem un loc al 
nostru pe care îl numim acasa noastră, și Domnul a 
avut unul și el s-a numit Nazaret [Ναζαρέτ] [Mt. 2, 
23, BYZ]. În limba ebraică numele orașului este 
Națrat [נְָׁצַרת]562 și înseamnă ramură sau pază, fiind 
înțeles ca turn de veghe sau loc de pază563. Pentru că 
aici a trăit Domnul, ramura mântuirii noastre, Care 
este adevărata noastră supraveghere, adevărata pază 
a mântuirii noastre. Fiindcă El ne poartă de grijă și 
ne călăuzește mereu spre El și spre Împărăția Lui cea 
veșnică.  

Și iată cum în ultima predică a lui 2019, noi 
învățăm că excluderea și minimalizarea noastră fac 
parte din viața noastră! Pentru că viața creștină pre- 
supune și durerea sufletească și trupească, presu- 
pune și prigoana, presupune și chinuri asumate. Cei 
care nu ne vor, care nu ne plac, care nu ne suportă, 
ne pot face rău. Însă chinurile acestea pentru cre- 
dință, pentru credința noastră, ne-au fost profețite 
de către Domnul. Pentru că „veți fi dați și de către 
părinți [καὶ ὑπὸ γονέων] și de cei înrudiți [καὶ 
συγγενῶν] [cu voi] și de cei prieteni [καὶ φίλων] [cu 
voi] și de frați [καὶ ἀδελφῶν] și vor omorî dintre voi 
[καὶ θανατώσουσιν ἐξ ὑμῶν]. Și veți fi urâți de toți 
pentru numele Meu [Καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ 
πάντων διὰ τὸ ὄνομά Μου]” [Lc. 21, 16-17, BYZ]. 

Iar ura religioasă e o ură fără sens, o ură oarbă. 
Pentru că ura n-are de-a face cu rațiunea, ci e o că- 
dere din rațiune. Cine urăște pe aproapele său, se 
urăște pe sine însuși, pentru că se leapădă de mân- 
tuirea lui. Căci în centrul mântuirii noastre stă iu- 
birea pentru Dumnezeu și pentru semenii noștri. Pe 
când ura e o luptă demonică împotriva iubirii, 

 
562 Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Nazareth.  
563 Ibidem.  
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împotriva prieteniei, a stabilității, a vieții pașnice, so- 
ciabile...  

Am mâncat de praznic, ne-am întărit după 
slăbiciunea postului și am slujit Dumnezeiasca Litur- 
ghie trei zile la rând. Apoi, după sâmbăta liberă de 
ieri, astăzi am fost din nou în rugăciune, în ultima 
duminică a lui 2019, bucurându-ne bisericește, co- 
munitar. Iar rugăciunea, credința mărturisită și îm- 
părtășirea împreună înseamnă o tot mai mare unire 
duhovnicească între noi. Pentru că acestea ne unesc 
și ne fac să fim o comunitate, o frățietate creștină. 
Fără Biserică și fără viața creștină am fi oameni izo- 
lați, trăitori în același sat sau oraș, dar fără legături 
reale între noi. Însă Biserica ne adună la un loc, 
Biserica ne împrietenește pe unii cu alții, Biserica ne 
educă la modul profund și ne îndrumă spre viața 
veșnică cu Dumnezeu.  

Anul 2019 a fost anul satului românesc564. Anul 
2020 va fi anul familiei565. Și când vorbim despre 
familie, vorbim despre locul în care se naște stabilita- 
tea unui sat, a unui oraș, a unei țări, a unei lumi. 
Pentru că în familie se formează caracterele, aspira- 
țiile, idealurile. În sânul familiei învățăm cine sun- 
tem și ce vrem și, ajutați de familia noastră, pășim cu 
încredere în viață.  

De aceea, discuția despre familie, ca și cea des- 
pre satul românesc, nu este o discuție în abstract, ci 
una foarte concretă. Pentru că familia e mereu o 
realitate în schimbare și ea are nevoie de învățătura 
Bisericii pentru ca să se împlinească în mod real. Atât 
bunicii, cât și părinții, cât și copiii au nevoie să 

 
564 Cf. https://basilica.ro/raportul-sinteza-al-anului-

omagial-si-comemorativ-2019/.  
565 Cf. https://basilica.ro/hotararea-sfantului-sinod-

cu-privire-la-anul-omagial-2020/.  
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coboare tot mai mult în ei înșiși, pentru ca să se 
înțeleagă interior și să își înțeleagă rolul lor esențial 
în familie. Pentru că familia are trecut, are prezent, 
dar trebuie să aibă și viitor. Și viitorul familiei se 
creează acum, în clipa de față, prin ceea ce facem 
pentru copiii și nepoții noștri...  

Așadar, iubiții mei, intrăm într-un nou an 
pentru ca să Îi slujim pe mai departe Domnului! 
Pentru că anii noștri sunt în mâna Lui și El este Cel 
care ne întărește și ne binecuvântă spre tot lucrul cel 
bun. Iar dacă vrem binecuvântarea Lui, binecuvân- 
tarea milei Sale, atunci iubirea trebuie să fie pecetea 
vieții noastre. Trebuie să fim oameni ai iubirii, ai 
bunătății, ai stabilității, oameni de încredere și ai 
dialogului, cu care poți să vorbești și să te sfătuiești, 
în care poți să te încrezi. Pentru că toate lucrurile 
bune în societatea noastră se fac pe încredere și pe 
moralitate. Dacă ești om de încredere, ești respectat 
și iubit. Dar dacă încerci să înșeli iubirea oamenilor, 
atunci rămâi singur, pentru că te faci om în care nu 
poți avea încredere, om cu care nu se poate face trea- 
bă.  

Încă două zile până în noul an! Să le trăim cu 
pace și cu mulțumire! Și în prima zi a anului 2020, în 
primul praznic împărătesc al noului an, să fim din 
nou aici, împreună, pentru ca să Îl rugăm pe Dum- 
nezeu să ne dea un an nou cu pace și cu multe bu- 
curii duhovnicești și trupești. Amin!   
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Predică la Tăierea împrejur a Domnului 
[2020] 

 
Iubiții mei566,  

 
 

Dumnezeu Cuvântul, Cel care S-a născut fără 
stricăciune [ἀδιαφθόρως]567 din Preacurata Fecioa- 
ră Maria, Născătoarea de Dumnezeu, adică fără 
lehuzie – pentru că S-a născut mai presus de fire, 
nestricând fecioria ei –, acum, la 8 zile de la nașterea 
Sa, El Și-a primit numele în mod liturgic568. Pentru 
că a fost dus la Templul din Ierusalim [Lc. 2, 22] și 
acolo a fost tăiat împrejur/ circumcis569 și a fost 
chemat numele Lui Iisus [Ἰησοῦς] [Lc. 2, 21, BYZ].  

Slujba zilei nu ne spune cine L-a tăiat împrejur 
pe Domnul. Dar Sfintele Icoane ale praznicului ne 
indică faptul că acest lucru l-a făcut Arhiereul acelei 
vremi. Însă din Slujba praznicului aflăm că Domnul 
S-a tăiat împrejur pentru ca să înceteze legea 
Vechiului Testament și pentru ca El să ne dea nouă 
harul cel dumnezeiesc, care să ne facă să trăim viața 
cea nestricăcioasă570, duhovnicească a creștinilor. 
Căci El nu S-a rușinat să Se taie împrejur, pentru că 

 
566 Începută la 10. 11, în zi de luni, 30 decembrie 2019, 

cer înnorat, un grad, vânt de 6 km/ h.  
567 Cf.  
http://glt.goarch.org/texts/Oro/Lit_with_Deacon.ht

ml.  
568 Cf.  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/31/predica-

la-taierea-imprejur-a-domnului-2019/.  
569 A se vedea:  
https://ro.wikipedia.org/wiki/Circumcizie.  
570 Mineiul pe ianuarie, ed. BOR 1926, p. 20.  

419

http://glt.goarch.org/texts/Oro/Lit_with_Deacon.html
http://glt.goarch.org/texts/Oro/Lit_with_Deacon.html
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/31/predica-la-taierea-imprejur-a-domnului-2019/
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/31/predica-la-taierea-imprejur-a-domnului-2019/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Circumcizie


S-a făcut „chip și pildă tuturor către mântuire [τύπον 
καὶ ὑπογραμμόν πᾶσι πρὸς σωτηρίαν]”571.  

– Și cum S-a făcut Domnul exemplu mântuitor 
pentru noi?   

– Prin aceea că ne-a arătat faptul că suferința 
face parte din asceza și din mântuirea noastră, din 
viața noastră. Că suferința e mântuitoare, dacă o 
primim ca mijloc de curățire, de luminare și de sfin- 
țire a noastră. Pentru că El, făcătorul legii, a împlinit 
legea și profețiile cele despre El572 și când a fost vorba 
de lucruri bucuroase, frumoase, dar și când a fost 
vorba de chinuri inimaginabile. Învățându-ne astfel 
și pe noi, că bucuriile și durerile duhovnicești trebuie 
trăite înaintea lui Dumnezeu cu aceeași inimă bună 
și recunoscătoare. Pentru că atât cele bune, cât și 
cele rele sunt spre folosul nostru sufletesc și trupesc, 
pentru că amândouă sunt darul lui Dumnezeu pen- 
tru noi.   

Și Domnul S-a tăiat împrejur a 8-a zi pentru ca 
să înceteze tăierea-împrejur și sabatul573 și jertfele 
iudaice și preoția iudaică, să înceteze cele care pre- 
figurau viața Bisericii, și să deschidă tuturor intrarea 
în Biserica Lui. Pentru că tăierea împrejur închipuia 
Botezul credinței, Botezul Bisericii, cel prin care noi 
devenim creștini, mădulare vii ale Bisericii lui Dum- 
nezeu.  

Însă tăierea Lui împrejur a fost nespus de du- 
reroasă, a fost prin vărsare de sânge, simțită în toată 
umanitatea Lui, și a fost trăită de Domnul ca un 
început al tuturor patimilor Lui cele mântuitoare 
pentru noi. Căci tăierea împrejur vorbește mai înain- 
te despre moartea Lui pe Cruce pentru noi și despre 

 
571 Cf. http://glt.goarch.org/texts/Jan/Jan01.html.  
572 Ibidem.  
573 Mineiul pe ianuarie, ed. BOR 1926, p. 23.  
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toate chinurile Sale inimaginabile. Vorbește despre 
toată suferința Lui preadumnezeiască pentru noi, 
prin care noi ne mântuim.  

Și pentru că El a murit pentru noi, pentru că El 
a murit în locul nostru și pentru noi, de aceea ne 
dăruie Botezul ca moarte și înviere duhovnicească 
întru El, care nu ne doare nicidecum, ci ne bucură 
nespus. Pentru că, deodată, noi devenim din robi ai 
demonilor fiii lui Dumnezeu, plini de slava Lui și de 
toată curăția și sfințenia. Și prin aceasta, prin înfierea 
Lui cea duhovnicească, noi primim totul de la Dum- 
nezeu, toată slava și toată bucuria cea dumnezeiască, 
pentru că Botezul ne deschide ușa spre veșnica noas- 
tră comuniune cu Dumnezeu.  

...Fiul Tatălui a primit un nume ca om, pentru 
că era și om. Iisus [Ἰησοῦς] este numele Domnului! 
Și noi Îl numim pe Domnul cu numele Său grecesc, 
care apare în Evanghelii. Însă Ἰησοῦς vine de la 
ebraicul  ַיֵּשּוע [Ieșua]574, care înseamnă Dumnezeu 
mântuie575. Și El ne mântuie, adică ne scapă de robia 
demonilor și de suferințele cele veșnice ale Iadului. 
Pentru că toată lupta noastră ascetică pe pământ 
constă în a nu păcătui, în a nu lăsa loc demonilor în 
viața noastră, pentru ca să nu fim pedepsiți veșnic 
împreună cu demonii. Căci viața noastră creștină e 
viața cu Dumnezeu, întru slava Lui, împlinind po- 
runcile Sale cele mântuitoare.  

Dar, pentru că păcătuim adesea, ridicarea noas- 
tră din păcatele noastre este tot Domnul, pentru că 
El ne iartă pe noi și ne ridică continuu la comuniunea 
cu Sine prin Dumnezeiasca Mărturisire.  Unde noi ne 
golim de păcate înaintea Domnului și El, din milă 

 
574 Cf.  
https://ro.wikipedia.org/wiki/Isus_din_Nazaret.  
575 Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Jesus.   
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nețărmurită pentru noi, ne îmbracă în slava Lui, 
pentru ca să trăim cu El pentru veșnicie. Căci pă- 
catele noastre sunt dureri, dureri vii, pe când slava 
Lui e tămăduire dumnezeiască și burete curățitor de 
păcate și întărire sufletească și trupească. Neasculta- 
rea noastră de Dumnezeu înseamnă moarte pentru 
noi, moarte sufletească și trupească, pe când iertarea 
Lui e înviere și viață veșnică.  

Însă, dacă nu dorim iertarea Lui, alegem să ne 
amplificăm durerea în noi înșine la nesfârșit. Și Iadul 
e tocmai nealegerea Lui, refuzarea iubirii Sale. Pen- 
tru că, dacă nu Îl alegem pe El, nu avem nimic. Nu 
avem și nu suntem nimic. Dar dacă Îl avem pe El și 
suntem cu El, atunci avem totul, pentru că avem 
toată sfințenia și bucuria lui Dumnezeu.  

...În această noapte, mai toată planeta s-a bu- 
curat, a benchetuit, a făcut excese. Trecerea în noul 
an a fost moment bucuros...Dar spre ce fel de an ne 
îndreptăm? Pentru că Dumnezeu e Cel care bine- 
cuvântă cununa anului cu bunătatea Sa576. Dar dacă 
noi facem abstracție de Dumnezeu, ce fel de viață 
vom duce în anul 2020? Alergarea doar după bani și 
trăirea doar pentru bani este epuizantă și deperso- 
nalizantă. Pentru că nu mai te uiți la suflet, la familie, 
la oameni, la relațiile normale, împlinitoare cu oa- 
menii, ci doar la cum să profiți de fiecare situație și 
de fiecare om. Câștigi materie, tot mai multă avere, 
dar te pierzi pe tine însuți în ceea ce ai. Pentru că nu 
îți dorești să fii, ci doar să ai. Dar cele ce ai, îți sunt 
exterioare ție însuți. Pentru că moartea ne lasă în- 
tinși, fără suflare, ne ia tot ce am strâns, tot ceea ce 
aveam pe lângă noi, și plecăm doar cu ceea ce avem 
în sufletul nostru, adică cu cine suntem.  

 
576 Liturghierul pastoral, Ed. Trinitas, Iași, 2004, p. 552.  
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Și sufletul nostru merge la Dreptul Judecător ca 
să primească după faptele sale, după iubirile sale, 
după preocupările sale de-o viață. Și nu putem primi 
decât una din două: ori Paradisul lui Dumnezeu, ori 
Iadul dimpreună cu demonii. Iar ceea ce primim, 
aceea ne-am dorit toată viața noastră. Căci de aceea 
judecata lui Dumnezeu e dreaptă: pentru că e con- 
formă cu ceea ce am făcut noi, cu ceea ce am dorit 
noi într-o viață de om. E o radiografie corectă a vieții, 
a faptelor, a sentimentelor noastre. 

Tocmai de aceea nimeni nu ajunge „din gre- 
șeală” în Rai sau în Iad, ci după dreptatea lui Dum- 
nezeu. După dreptatea pe care Dumnezeu o stabi- 
lește în ceea ce ne privește. Și El nu maximalizează și 
nici nu minimalizează pe nimeni, ci dăruie fiecăruia 
după cine este și ce-a făcut în viața lui. Pentru că El 
este Judecătorul nostru, singurul Judecător, și nu 
există o instanță mai presus de El. Și ceea ce El 
stabilește, în marea Sa iubire față de oameni, aceea 
suntem noi, oamenii. Pentru că El stabilește pentru 
veșnicie după ceea ce vede că suntem noi cu ade- 
vărat.  

Așa că orice lucru am începe și oricâți ani am 
trăi trebuie să știm că El este Judecătorul nostru și că 
pentru fiecare cuvânt, faptă, gând, privire, intenție 
vom da socoteală înaintea Lui. Dacă ne vom pocăi 
pentru păcatele noastre, El ni le va ierta ca și când n-
ar fi fost niciodată. Ca și când nu s-ar fi petrecut. Dar 
dacă nu ne pocăim pentru ele, atunci toate acestea 
vor fi judecate în mod drept. Pentru că acum El 
dorește ca să ne mântuim, ca să fim cu El pentru veș- 
nicie. Și ne iartă continuu, pentru ca să întărească, 
cu harul Său, firea noastră cea slăbită de păcate și să 
ne mântuie. Dar dacă nu vrem mila Lui cea prea 
bună, vom avea parte, la Judecata Lui, de dreptatea 
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Sa, care este pentru cei care L-au disprețuit pe când 
trăiau.  

Așadar, iubiții mei, noi am început anul nou cu 
Dumnezeu și cu El vrem să trăim în toate zilele vieții 
noastre! Și ne pregătim de acum pentru Botezul 
Domnului, căci pe 2 și 3 ianuarie venim în casele 
dumnevoastră ca să le binecuvântăm. Pentru ca anul 
2020 să fie an al bunătății lui Dumnezeu, an bine- 
cuvântat de El întru toate, în care noi să ne bucurăm 
sufletește și trupește de binefacerile lui Dumnezeu 
în viața noastră.  

Vă urez la mulți ani, multă sănătate și bucurie, 
multă împlinire duhovnicească și trupească în tot 
ceea ce faceți! Pentru că Îl rog pe Dumnezeul nostru 
treimic, pe Tatăl, pe Fiul și pe Sfântul Duh Dum- 
nezeu, să vă dăruiască spor în toată lucrarea cea bună 
și folositoare, pentru întărirea și mântuirea dumnea- 
voastră! Amin.  
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Predică la Botezul Domnului [2020] 
 
 

Iubiții mei577,  
 

 
ca „să vadă dacă a încetat apa de pe fața pă- 

mântului [ἰδεῖν εἰ κεκόπακεν τὸ ὕδωρ ἀπὸ προ- 
σώπου τῆς γῆς]” [Fac. 8, 8, LXX], apa potopului, 
Sfântul Noe a trimis o porumbiță [τὴν περιστερὰν]. 
Și „neaflând porumbița odihna picioarelor ei [οὐχ 
εὑροῦσα ἡ περιστερὰ ἀνάπαυσιν τοῖς ποσὶν αὐτῆς] s-
a întors către el întru chivotos [ὑπέστρεψεν πρὸς 
αὐτὸν εἰς τὴν κιβωτόν]” [Fac. 8, 9, LXX].  

Și chivotul sau arca Sfântului Noe prefigura 
Biserica lui Dumnezeu în care suntem noi astăzi, pe 
când porumbița trimisă să se odihnească în lumea de 
după potop, de după pedeapsa lui Dumnezeu, era o 
vorbire tainică despre praznicul de astăzi. Pentru că 
„Iisus, botezându-Se, numaidecât a ieșit din apă. Și 
[καὶ], iată [ἰδού], I s-au deschis Lui cerurile [ἀνε- 
ῴχθησαν Αὐτῷ οἱ οὐρανοί] și a văzut pe Duhul lui 
Dumnezeu coborând ca o porumbiță [καὶ εἶδεν τὸ 
Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ καταβαῖνον ὡσεὶ περιστερὰν] și 
venind în[tru] El [καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾽ Αὐτόν]!” [Mt. 3, 
16, BYZ].  

Porumbița Sfântului Noe vorbea despre co- 
borârea Sfântului Duh ca o porumbiță în persoana 
Domnului Iisus Hristos. Pentru că Duhul Sfânt, Cel 
care purcede din veci din Tatăl, Se odihnește în veci 
în Fiul Lui. Iar noi, pentru a avea odihnă veșnică, 
odihnă duhovnicească, trebuie să Îl avem pe Tatăl, 

 
577 Începută la 17. 55, în zi de vineri, pe 3 ianuarie 2020. 

Cer senin, 4 grade, vânt de 10 km/ h.  
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pe Fiul și pe Sfântul Duh în noi prin slava Lor, trebuie 
să avem slava Treimii în noi, pentru ca să fim în 
pacea lui Dumnezeu „cea care covârșește toată 
mintea [ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν]” [Filip. 4, 7, BYZ].  

Și de ce întrece toată înțelegerea noastră pacea 
lui Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu ne umple de 
pacea Lui cea veșnică aici, pe pământ, și nimeni nu 
ne mai poate tulbura în adâncul ființei noastre. 
Putem avea mari dureri, mari tristeți, mari deza- 
măgiri, mari pierderi în familie și în viață, dar, dacă 
suntem plini de pacea Lui, de pacea Lui cea veșnică, 
noi suntem în adâncul nostru un ocean de liniște și 
de veselie tainică. Pentru că pacea Lui nu e o liniște 
de moment, nu e o perioadă de acalmie exterioară, ci 
un izvor interior continuu de pace și de bucurie 
dumnezeiască, prin care ne putem bucura și în ispite, 
și în necazuri, și în dezamăgiri și în prigoniri crunte.  

Însă cum putem ajunge noi la pacea lui Dum- 
nezeu? Prin Botezul nostru am ajuns deja! Pentru că 
la Botezul nostru primit în pruncie, Dumnezeu Și-a 
coborât slava Lui în noi și vrea ca noi să trăim zilnic 
și veșnic în slava Lui. Pentru că slava Lui e pacea, e 
bucuria, e frumusețea noastră interioară, e puterea 
lui Dumnezeu care ne întărește în ispite, în nevoi, în 
dureri și în boli de tot felul.  

Fără slava lui Dumnezeu în noi, noi nu putem 
birui pe demoni în sufletul și în trupul nostru! Fără 
slava Lui în noi, noi nu ne putem bucura, nu ne 
putem veseli în Dumnezeu! Fără slava Lui în noi nu 
avem iertarea Lui, pacea Lui, bucuria Lui cea veșnică! 
Pentru că Dumnezeu nu dorește să stea în afara 
noastră, ci El vrea să Se odihnească în sufletul și în 
trupul nostru prin slava Lui și, în același timp, să ne 
odihnească pe noi acum și pentru toți vecii.  
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Ce S-a petrecut cu Domnul la Botezul Său ca 
om, s-a petrecut și cu noi, iubiții mei, la Botezul 
nostru! Pentru că și noi, creștinii Lui, am devenit 
locașuri vii ale lui Dumnezeu la Botezul nostru. El a 
coborât și în noi și e în noi prin slava Lui, dacă noi 
strigăm mereu către El. Pentru că slava Lui în noi e 
ca lumina electrică: o avem în tot sufletul și în trupul 
nostru. Dar când aprindem rugăciunea în noi, când 
începe în noi să ne mistuie dorul după fapta cea bună 
și după sfințenia lui Dumnezeu, atunci aprindem 
becul în noi și ne umplem de lumina Lui. Până nu ne 
facem rugăciune, până nu ne facem inimi vii pentru 
Dumnezeu, nu știm că avem energia Lui în noi. Dar 
când ne punem în slujirea lui Dumnezeu, atunci 
începe să izvorască în noi slava Lui primită la Botez 
și în mod continuu în Biserica Sa, și slava Lui e hrana 
și bucuria noastră cea veșnică.  

Am început să scriu predica de față după cele 
două zile de mers cu Botezul din casă în casă. Am 
febră musculară puternică, ceva răceală în trup, care 
sunt inerente efortului și transpirației abundente, 
dar multă bucurie și pace dumnezeiască în suflet și 
în trup. Pentru că am stat iarăși de vorbă cu dum- 
neavoastră, am stat la masă și am mâncat și am băut 
și am discutat îndelung, iar hrana mea a fost în 
primul rând vorba cu dumneavoastră. Căci vă desco- 
păr, de fiecare dată, într-o altă lumină, ajung să 
cunosc noi și noi detalii despre dumneavoastră, și, în 
același timp, vă descopăr tot mai mult în inima mea. 
Pentru că sunteți vii în mine și în rugăciunea mea, și, 
în același timp, vă văd tot mai profund ca pe niște 
prieteni ai mei, ca pe niște confidenți ai mei, ca pe 
niște părinți și frați și fii duhovnicești ai mei.  

...Anul trecut, înainte de Nașterea Domnului, 
am trecut și pe la tușa Cristina, care mi-a deschis ușa, 
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casa, am vorbit cu ea...Pentru ca pe 29 decembrie să 
o văd în sicriu, cu chip luminos, și să o îngropăm în 
cripta ei pictată foarte frumos. Pentru că o are pe 
Preacurata Stăpână la cap, așa cum vedeți din foto- 
grafia pe care am făcut-o atunci, înainte de a o lăsa 
în mormânt.   

 
 
Și când cineva pleacă dintre noi, întrerupe 

dialogul fizic cu noi, dar nu și pe cel duhovnicesc. 
Pentru că noi vorbim în rugăciune cu cei adormiți ai 
noștri. Ne rugăm lui Dumnezeu pentru ei și ne um- 
plem de pacea Lui și noi, și ei. Căci dacă noi, cei care 
ne rugăm pentru iertarea lor, ne umplem de pace, 
atunci și ei se umplu de pacea Lui și de iubirea 
noastră pentru ei.  

Tocmai de aceea, cimitirul și pomenirile pentru 
cei adormiți sunt cartea de vizită a iubirii noastre. 
Căci dacă ei au contat pentru noi pe când trăiau, 
atunci contează și acum. Pentru că moartea nu ni-i 
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scoate din suflet pe cei iubiți ai noștri, ci moartea ni-
i face și mai vii în sufletul nostru.  

Și dacă iubim, iubim veșnic. Și dacă iubim veș- 
nic, atunci suntem rugăciune, suntem iubire, suntem 
admirație continuă pentru cei care ne-au precedat și 
au fost reperele vieții noastre. Și dacă admirăm, 
atunci creștem continuu în înțelegere, în iubire, în 
grija pentru tot ce e profund și tainic, adică în iubirea 
pentru oameni.  

Am vorbit cu familiile binecuvântate cu copii și 
nepoți, dar și cu cei văduvi și singuri, care au și ei 
binecuvântarea lui Dumnezeu din destul. Singură- 
tatea e o asceză grea și dureroasă, dar e și cadrul 
binecuvântat pentru multă rugăciune, atenție și 
cumpătare. După cum familia e spațiul intimității, al 
bucuriei și al împlinirii sufletești și trupești, dar și o 
redută tot mai încercată de diverse pericole și 
dezechilibre. Pentru că te poți simți singur și ne- 
înțeles și în mijlocul familiei, dar și când nu mai ai pe 
nimeni. Te poți simți împlinit și când ești singur, dar 
și cu mulți la un loc. Pentru că împlinirea este in- 
terioară și ea este rezultatul binelui pe care îl facem. 
Căci numai binele ne împlinește! Răutatea, invidia, 
destrăbălarea, minciuna, nemunca nu ne împlinesc. 
Dar când te rogi, când postești, când citești cărți 
bune și îi înveți și pe alții cele bune, când ajuți din 
toată inima pe cineva, atunci ți se umple inima de 
bunătate și de pace. Așa după cum, atunci când îi 
ierți pe oameni și te rogi pentru cei care te jignesc și 
te calomniază, nu te umpli de răutate și de tristețe, 
ci de pace și de bucurie sfântă. Pentru că nu te 
răzbuni, nu le plătești cu aceeași monedă, ci te arăți 
domn cu ei, te arăți bun și delicat cu ei.  

Și toți cu care am vorbit în aceste două sfinte 
zile doreau sănătate, doreau putere de muncă și do- 
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reau și pace interioară. Doreau să fie înțeleși și iubiți, 
apreciați și împăcați cu ceea ce fac. Se rugau pentru 
o zăpadă bună, pentru vremuri bune, pentru ca să 
trăiască cu pace și cu decență și să fie aproape de 
familiile lor.  

Și unde am mâncat și am băut la masă, mi s-a 
dovedit că sunt citit și urmărit tot la fel de mult în 
slujirea mea online, ca și în cea parohială. Pentru că 
vorbirea online cu dumneavoastră o continuă pe cea 
față către față. Iar pentru ca să fac față ospitalității 
dumneavoastră a trebuit să mănânc și să beau de trei 
ori mai mult decât mănânc și beau zilnic, dar nu m-
am supărat nicidecum. Pentru că masa ospitalității e 
o asceză a dragostei. Multul mâncării și al băuturii 
vine din respect și din dragoste, iar nu din indi- 
ferență! De aceea, ospitalitatea e o asceză, una a 
dragostei, când oamenii te primesc cu toată inima.  

Mai pe scurt, vă mulțumesc pentru toate da- 
rurile dumneavoastră și pentru toată vorbirea de 
suflet pe care am avut-o! Iar astăzi, dacă am venit cu 
toții să bem apa Domnului, apă sfântă, coborâtă din 
cer, am venit de fapt să bem dragostea Lui pentru 
noi. Am venit să bem apă sfântă, pentru ca să ne 
umplem de pacea Lui cea preasfântă.  

Vom merge imediat afară și vom sfinți, cu harul 
lui Dumnezeu, apele, pentru ca să retrăim Botezul 
Domnului! Pentru că El a sfințit apele intrând în 
repeziciunile Iordanisului, Iordanis care înseamnă 
„râul care coboară”578. Pentru că Iordanisul se referă, 
în mod tainic, la slava lui Dumnezeu care coboară în 
apă și o sfințește pentru mântuirea noastră. La mulți 
ani, un 2020 cu pace și cu bucurie dumnezeiască, și 
să Îl rugăm pe Domnul să ne coboare din cer apa cea 
sfântă a Lui! Amin.  

 
578 Cf. https://ro.wikipedia.org/wiki/Râul_Iordan.  
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Predică la Duminica posterioară Botezului 
Domnului [2020]  

 
 

Iubiții mei579,  
 

 
oamenii care nu au cuvânt, care nu sunt de 

cuvânt, nu au încredere nici în cuvintele Domnului. 
Pentru că ei nu cred în cuvinte. Pentru ei cuvintele 
sunt vorbe...sunt pierdere de timp. Pentru că ei sunt 
sensibili doar la ceea ce țin în mână, doar la ceea ce 
au, doar la ceea ce primesc. Iar cuvintele Domnului 
par să nu le aducă nimic, pentru că cuvintele sunt 
pentru ei vorbe, palavre, pierdere de timp...  

Oamenii care nu au cuvânt sunt lipiți de ma- 
terie, de ceea ce se vede. Cuvântul e ceea ce nu se 
vede, pentru că el e interior. El stă în oameni și în 
cărți. Ca să ai cuvânt, trebuie să îl păstrezi în inima 
ta. Dar pentru că materialiștii noștri iubesc doar ceea 
ce mănâncă și beau, doar ceea ce au, nu cred în cu- 
vinte, nu au nevoie de ele și nu sunt oameni de cu- 
vânt. În ei nu te poți încrede, pe ei nu te poți baza, 
pentru că cuvintele nu se văd. Ele doar se aud atunci 
când le rostești, apoi dispar dintre noi.  

Pentru ca să rămână în tine cuvintele trebuie să 
ai memorie și o inimă primitoare, corectă, atentă, ru- 
șinoasă. Trebuie să ai conștiință vie. Trebuie să ai 
conștiința că fiecare cuvânt, fiecare gând, fiecare 
mișcare a inimii, fiecare faptă a ta vor fi judecate de 
Dreptul Judecător al tuturor și că judecata Lui are 
consecințe veșnice pentru tine. Dar pentru ca să ai 

 
579 Începută la 8. 22, în zi de miercuri, pe 8 ianuarie 

2020. Soare, - 6 grade, vânt de 5 km/ h.  
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conștiință, trebuie să crezi în Dumnezeul mântuirii 
noastre, în Cel care judecă toată viața omului.  

– Însă de ce nu au încredere oamenii unii în 
alții?  

– Pentru că nu au încredere, în primul rând, în 
ei înșiși. Buba e în oameni! Pentru că neîncrederea în 
oameni e consecința fricii de singurătate, iar singură- 
tatea e boala pe care o naște păcătuirea continuă. 
Pentru că nu ne pasă de vorbele lui Dumnezeu, de 
aceea ne simțim singuri și ne e frică și nu avem 
încredere nici în noi și nici în alții. Căci știm că nu 
suntem nimic și nu avem nimic, că suntem desco- 
periți, că suntem goi, că suntem ca frunza în vânt, 
pentru că nu avem un pământ ferm, tare, stabil de- 
desubtul nostru. Și când nu ne simțim bine în noi 
înșine, când nu ne simțim stabili – adică atunci când 
nu suntem în mod real cu Dumnezeu – suntem niște 
iepuri care se tem de propria lor umbră și care o 
tulesc la orice zgomot.  

Desconsiderarea cuvintelor lui Dumnezeu e cea 
mai mare plagă a umanității. Bagatelizarea, ironiza- 
rea, negarea, contestarea, ridiculizarea voii lui Dum- 
nezeu cu oamenii e marea și singura boală a planetei 
noastre. Pentru că aceasta e buba fiecărui om în 
parte și a tuturor la un loc. Aceasta e boala și rușinea 
noastră. Atâta timp cât întreaga creație stă în 
cuvântul și în slava lui Dumnezeu, cât noi suntem 
creația Lui și El ne ține în existență, iar noi ne negăm 
însuși fundamentul vieții noastre.  

Ca să fim oameni trebuie să stăm în cuvintele 
Lui, ca să ne umplem de slava Lui. Ca să fim oameni 
reali trebuie să fim membri reali ai Bisericii Lui, 
pentru ca să ne împlinim în mod real, adică să ne 
sfințim viața noastră. Atâta timp cât vom nega Izvo- 
rul existenței noastre, atâta timp cât vom bagateliza 
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cuvintele Lui, vom fi niște potârnichi fricoase, niște 
oameni care ne ascundem și ne înfricoșăm la tot 
pasul.   

Pentru că Domnul ne cheamă pe toți la po- 
căință. El ne spune: „ Pocăiți-vă [Μετανοεῖτε]! Căci s-
a apropiat Împărăția cerurilor [ἤγγικεν γὰρ ἡ Βασι- 
λεία τῶν οὐρανῶν]” [Mt. 4, 17, BYZ].   

– Și de ce Domnul ne vorbește încifrat, fără 
detalii? De ce nu ne spune ce înseamnă pocăință și 
ce înseamnă Împărăția cerurilor? Și de ce trebuie să 
ne intereseze pe noi înșine aceste lucruri?  

– Pentru ca să venim la El și să cerem detalii! Să 
căutăm, împreună cu El și cu Sfinții Lui, răspunsuri 
personale, răspunsurile mântuirii noastre. Căci El ne 
vorbește neclar, ascuns, abisal, dar cuceritor în Scrip- 
tură și în Sfinții Lui și în creația Lui pentru ca noi să 
ne smerim mintea și inima, pentru ca noi să ne 
venim în fire, pentru ca noi să ne pocăim și, po- 
căindu-ne, să vedem cu ochi duhovnicești, clari, 
prezența Lui în Scriptură, în Biserică, în Sfinții Lui, 
în întreaga Lui creație.  

Dumnezeu nu ne dă mură în gură, pentru ca noi 
să ne nevoim pentru adevăr. Pentru adevărul mân- 
tuirii noastre. Căci noi trebuie să citim teologie, 
multă teologie, tocmai pentru ca să ne lămurim 
interior, pentru ca să ne umplem de adevărul lui 
Dumnezeu. Și dacă ne umplem de adevăr, atunci ne 
umplem și de slava Lui, cea care ne lămurește ade- 
vărul, cea care ne dă să vedem adevărul cu adevărat. 
Pentru că adevărul e plin de viața lui Dumnezeu. Și 
viața lui Dumnezeu, dacă devine viața noastră, ea ne 
umple de adevărul deplin al lui Dumnezeu, de 
adevărul care ne împlinește și ne mântuie.  

Pe măsură ce traduc Dumnezeiasca Scriptură, 
cultul și pe Sfinții Bisericii, văd tot mai mult cât ne 
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lipsește acest adevăr, adevărul lui Dumnezeu. Pentru 
că noi ne-am făcut „adevărul” nostru, un „adevăr” 
paralel cu al lui Dumnezeu, care e, în fapt, o sumă de 
sofisme, de minciuni înșirate pe ață. Și, potrivit 
„adevărului” nostru, noi suntem frumoși, profunzi, 
deștepți, magnifici. Nu ne lipsește nimic. Suntem de 
un optimism infernal. Pentru că așteptăm moartea 
cu o seninătate atât de imbecilă, încât înfricoșăm pe 
orice om cu capul pe umeri. Nu ne temem de nimic 
și de nimeni. Nu ne înfricoșează nimic. Nu mai avem 
Dumnezeu, nu mai avem limite, nu mai avem con- 
știința responsabilității pentru ceva anume. Pentru 
că totul e de vânzare, e negociabil, e instabil în noi și 
în jurul nostru. Suntem experimentele vii ale morții 
și ne vindem veșnicia pe 5 lei.  

Tocmai de aceea, chemarea Domnului la po- 
căință e o chemare în gol. Pentru că noi celebrăm 
Iadul în fiecare zi. Noi ne pregătim de Iad ca de 
Nuntă. Și ne grăbim să facem toate păcatele, cât mai 
mult și cât mai bine, pentru ca nu cumva să mai ră- 
mână ceva uman în noi.  

Însă viața adevărată stă în cuvintele Domnului, 
stă în pocăință! Căci pocăința e învierea noastră 
zilnică din morți. Păcatul ne omoară, dar pocăința ne 
învie! Și când ne învie pocăința, când ne învie mărtu- 
risirea înaintea Domnului, atunci viața noastră du- 
hovnicească e darul Lui continuu.   

Da, noi putem trăi ca niște păcătoși, precum 
niște cadavre ambulante, 10, 20, 40, 60, 100 de ani, 
dar nu aceasta e viața!...Viața adevărată e viața 
duhovnicească. E viața trăită în slava lui Dumnezeu 
și care e plină de adevărul și de sfințenia Lui.  

Putem trăi și fără pocăință și fără Biserică și fără 
Dumnezeu, așa după cum vedem că trăiesc mulți 
semeni ai noștri...Dar această viață nu e viață, ci o 
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moarte continuă! Pentru că viața în patimi grele e 
coborâre de pe acum în Iad. Și, după moarte, nu ur- 
mează Raiul pentru cei păcătoși, ci Iadul!  

Însă ce mai înțelege omul contemporan din Iad, 
dacă Iadul, în „adevărul” paralel, e o temă de stand- 
up comedy? Despre Iad se fac filme seducătoare, de- 
monii sunt prezentați ca „simpatici”, iar noi drăcuim 
mai mult decât ne rugăm...Așa că ce știe omul de 
astăzi despre Iad, dacă n-a citit niciodată teologia 
Iadului pe care o propovăduiește Biserica? 

Dar, că știi sau că nu știi ce trebuie să faci, când 
vine ziua scadenței, când vine ziua Judecății lui 
Dumnezeu, ești judecat pentru ceea ce ești. Pentru 
că viața aceasta, de acum, e pentru ca să cauți și să 
afli pentru ce ești pe pământ și care e împlinirea 
omului pe pământ. Iar noi suntem pe pământ pentru 
a ne împlini în Dumnezeu, pentru a fi cu El pentru 
veșnicie. Nu suntem aici în primul rând pentru ca să 
facem bani, pentru ca să facem studii, pentru ca să 
facem descoperiri științifice, pentru ca să călătorim 
sau pentru ca să ne distrăm, ci pentru ca să aflăm 
cum să ne mântuim viața și pentru ca să trăim în 
mod evlavios împreună cu Dumnezeu și cu semenii 
noștri.   

Pentru că Domnul ne cere să ne pocăim și să 
acceptăm Împărăția Lui. Adică să acceptăm tot mo- 
dul Lui de a vedea lucrurile. Toată teologia Lui 
despre om și despre viața omului. Și din acest motiv, 
teologia Bisericii e scopul principal al omului pe 
pământ. Pentru că omul trebuie să învețe voia lui 
Dumnezeu cu el, adică teologia Bisericii, pentru ca 
teologia Lui să devină viața noastră cotidiană. Căci 
noi trebuie să trăim teologic, trebuie să trăim bise- 
ricește, trebuie să trăim evlavios în fața lui Dum- 
nezeu și a întregii creații.  
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De aceea, dacă cineva trăiește ca om Sfânt al lui 
Dumnezeu, el este cu adevărat viu și cu adevărat om. 
El, Sfântul, este exemplul nostru de viețuire. Pe el 
trebuie să îl urmăm, pentru că Sfântul Îl urmează pe 
Domnul său! Și dacă urmăm Sfinților Lui cu adevărul 
și cu viața, atunci trăim deja în Împărăția Lui, în slava 
Împărăției Sale, în care voim trăi pentru veșnicie.  

Odovania praznicului Botezului Domnului este 
pe 14 ianuarie 2020. Atunci se sfârșește praznicul 
Botezului Domnului. Și, odată cu el, și praznicele 
cele mari ale sfârșitului și ale începutului de an.  

Pe aripile duhovnicești ale acestor praznice 
dumnezeiești am zburat duhovnicește, m-am bucu- 
rat atât de mult, atât de intens, de parcă totul a fost 
doar o singură zi. Probabil că și mulți dintre dum- 
neavoastră spun același lucru: „Au trecut prea re- 
pede! Nu știu pe unde au trecut sărbătorile...”.  

Însă sărbătorile trec repede pentru că sunt bu- 
curie sfântă, curată. Le-am trăit bucuroși, le-am trăit 
la Biserică, le-am trăit în rugăciune, și de aceea ni se 
pare că au trecut repede. Dar pentru că ne-am bu- 
curat, ele ne-au relaxat interior cu adevărat, au fost 
adevărata noastră odihnă, odihnă sfântă, care ne-a 
făcut bine.  

Și binele ne întinerește, pe când lenea păcatului 
ne îmbătrânește continuu. Și dacă iubim tinerețea 
reală, cea duhovnicească, atunci tinerețea sufletului 
se ține cu bine, cu fapte bune, adică cu viața evla- 
vioasă a Bisericii.   

La mulți ani, multă sănătate și pace, bucurie și 
împlinire! Dumnezeu să vă călăuzească pe marea 
acestei vieți și să vă întărească în tot lucrul cel bun 
pe care îl faceți! Amin.   
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Predică la Duminica a XXIX-a după Cinci- 
zecime [2020] 

 
 

Iubiții mei580, 
 
 
până nu învățăm să dăm slavă lui Dumnezeu 

[Lc. 17, 18] nu știm ce înseamnă să ne bucurăm cu 
adevărat. Pentru că bucuria lui Dumnezeu coboară 
în noi atunci când știm să fim recunoscători față de 
El. Și recunoștința față de Dumnezeu e o recunoaș- 
tere continuă a prezenței Lui mult-iubitoare și mult-
milostive în viața noastră și a întregii lumi. Și recu- 
noaștem prezența Lui pentru că o trăim continuu în 
viața noastră. 

O recunoaștem, dar trebuie să o și afirmăm! Și 
nu numai să o afirmăm, ci trebuie să și mulțumim 
pentru ea, făcându-ne robii Lui cei ascultători! 

Căci vedem adesea oameni care se roagă lui 
Dumnezeu să îi scape de o problemă sau alta, care se 
roagă când sunt la ananghie, când le e greu. Și pentru 
că se roagă Lui, ei admit că simt și cunosc prezența 
Lui. Știu că de El au nevoie. Că El e scăparea lor. 
Singura lor scăpare. Dar când trece problema lor, 
când le e bine, Îl uită pe El nu pentru că nu știu că El 
există, ci pentru că nu au o relație reală cu El. O 
relație continuă. Iar relația continuă înseamnă recu- 
noașterea continuă a faptului că fără El nu putem 
face nimic cu adevărat [In. 15, 5]. 

Leproșii din Evanghelia de azi [Lc. 17, 12-19] au 
recunoscut prezența Lui la nevoie, dar nu și la 

 
580  Începută la 10. 32, în zi de joi, pe 16 ianuarie 2020. 

Ceață, un grad, vânt de 3 km/ h.  
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bucurie. Bucuria nu au vrut să o mai trăiască cu 
Dumnezeu – cu o singură excepție: a samaritisului 
[σαμαρείτης] [Lc. 17, 16, BYZ] –, ci cu ei înșiși. De 
aceea și-au trăit vindecarea în mod egoist. Însă al 10-
lea, cel care a simțit că vindecarea e de la El, dar și 
viața cea nouă trebuie să fie trăită cu El, s-a întors ca 
să dea slavă lui Dumnezeu [Lc. 17, 19, BYZ]. Pentru că 
recunoașterea lui Dumnezeu tot timpul e adevărata 
bucurie și împlinire a omului. 

Căci omul care se închide în sine, care se 
raportează numai la sine, începe să se mărginească 
tot mai mult, să se însingureze, să se afunde în 
neliniști, în singurătăți abisale. Pentru că se vede tot 
mai neiubit și mai neînțeles. Însă cel care intră în 
dialog continuu cu Dumnezeu, care e tot timpul cu 
El, acela se dezmărginește continuu, se îmbogățește 
în mod continuu duhovnicește, pentru că devine tot 
mai încăpător în relația Sa cu Dumnezeu și cu seme- 
nii lui. Cel ce vorbește continuu cu Dumnezeu, 
vorbește tot mai bine și cu oamenii, pentru că devine 
tot mai om în relația cu ei. Și devine tot mai om, 
pentru că el coboară tot mai mult în simțirea lui și a 
celorlalți și, vederea aceasta interioară, și-o asumă 
tot timpul. Nu mai face abstracție de ea, ca atunci 
când trăia egoist. 

Cei nouă și-au trăit vindecarea ca pe o posesie 
și nu ca pe un dar al lui Dumnezeu în viața lor. Așa 
cum mulți dintre noi credem că integritatea tru- 
pească și sufletească e o realitate ce ne aparține. Însă 
viața, sănătatea și puterea noastră de a gândi și de a 
acționa sunt darurile Sale. Numai când sănătatea ne 
este vătămată într-un anume grad înțelegem că ea nu 
e o posesie, ci un dar. Că, pentru a fi restaurată, avem 
nevoie de ajutorul Lui și al oamenilor. 
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Și boala, neputința, lipsa, indiferența față de noi 
sunt momentele existențiale în care noi putem să ne 
conștientizăm cel mai mult puținătatea trupească, 
finitudinea fizică, dar, în același timp, disponibili- 
tatea infinită la nivel sufletesc. Căci trupul nostru 
bolnav și neputincios ne trage în jos, pe când, în 
sufletul nostru dorim să facem atât de multe lucruri. 
Și sufletul dorește enorm de multe lucruri și să se 
bucure în mod continuu, pentru că el nu are con- 
știința morții. Sufletul vede moartea în trup, vede 
moartea în fața ochilor, vede trupul descompu- 
nându-se, dar știe că el nu are de-a face cu moartea. 
Pentru că, pentru suflet, moartea nu înseamnă des- 
compunere, așa cum înseamnă pentru trup, ci pen- 
tru el moartea înseamnă patimă, înseamnă păcat, 
înseamnă lipsa bucuriei duhovnicești. 

De aceea, sufletul dorește să se bucure, să se 
bucure veșnic, să cunoască și să vadă veșnic, să fie 
veșnic cu Cel care dăruie toată bucuria și împlinirea 
noastră. Dar pentru a fi cu El pentru veșnicie e nevoie 
să trăim duhovnicește încă de aici. Și pentru ca să 
trăiești duhovnicește trebuie să fii omul Bisericii, 
omul lui Dumnezeu, slujitorul Lui, cel care recu- 
noaște mereu prezența Lui în tot ceea ce există. 

Sufletul nostru știe că nu moare, dar simte 
amărăciunea morții în el cu orice păcat pe care îl 
săvârșește. Sufletul nostru privește în oglindă prin 
ochi, prin ochii noștri tot mai obosiți, și vede cum 
îmbătrânirea trupului nostru e o realitate palpabilă. 
Cum noi îmbătrânim trupește și sufletește în fiecare 
clipă. Dar, pe când trupul nostru e tot mai slăbit 
odată cu vârsta, tot mai neputincios, tot mai greu, 
sufletul nostru poate fi tot mai viu, tot mai curat, tot 
mai sfânt odată cu vârsta. Pentru că poți îmbătrâni 
ca un om păcătos, dar poți îmbătrâni și ca un om 
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sfânt. Iar adevărata îmbătrânire e aceea a omului 
duhovnicesc, a omului sfânt, a omului care s-a făcut 
locaș rațional al slavei lui Dumnezeu. 

Pentru că și Sfinții îmbătrânesc, și ei mor la 
timpul lor, dar trupurile lor, după moarte, sunt locuri 
ale sfințeniei, ale slavei lui Dumnezeu, și nu hoituri 
insuportabile. Păcătoșii nepocăiți, păcătoșii orgo- 
lioși, curvari, dizgrațioși au trupuri pline de mortă- 
ciune, de putrefacție și acum, dar și după moarte. 
Pentru că păcatul e singurătatea lor, e moartea lor, e 
iadul lor. Și din iadul patimilor tale nu te poate ridica 
decât Cel care îi învie pe morți, care îi ridică din 
moartea lor sufletească și trupească. 

Pentru că mesajul duminicii de azi e în relație 
cu pocăința de duminica trecută. Te vindeci interior, 
doar dacă îți recunoști boala și o pui în fața lui Dum- 
nezeu. Iar leproșii L-au ascultat în privința bolii lor 
și s-au curățit [Lc. 17, 14], s-au vindecat de lepră. L-
au ascultat la nevoie!… 

Însă Dumnezeu vrea să Îl ascultăm tot timpul. 
Să Îl ascultăm și când ne place și când nu ne place, și 
când ne e bine și când nu ne e bine, pentru că El 
dorește să ne familiarizăm continuu cu modul Lui 
de-a fi. Și când înțelegem pe fiecare zi voia Lui, din 
relația noastră interioară cu El, înțelegem că proiec- 
țiile noastre despre viitor sunt prea fade în compa- 
rație cu viitorul. Cu viitorul mlădiat de către El. Căci 
noi, când privim viitorul nostru și al lumii, ne 
proiectăm în el experiența noastră redusă, limitată, 
mioapă. Vedem viitorul pe măsura noastră. 

Tocmai de aceea, oamenii care vorbesc despre 
viitor din perspectiva lor redusă de experiență îl văd 
adesea în negru. Viitorul pare ceva de netrăit când ți-
l prezintă cineva, care crede că lucrurile sunt cum 
simte el că vor fi. Numai că toată istoria lumii, dacă 
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o citești cu atenție, duhovnicește, e o minune con- 
tinuă și o continuă noutate. Pentru că lumea e 
călăuzită mereu de Dumnezeu. E călăuzită spre mo- 
dul împlinirii ei întru El și ea nu merge aiurea, fără 
sens. 

Pentru că umanitatea putea să moară de 
nesfârșite ori până acum. Oricând, ea ar putea să 
piară într-o clipă. Însă diferența dintre scenariile 
futuriste și realitatea viitorului e aceea că viitorul nu 
ni-l creăm singuri, ci împreună cu Dumnezeu. El are 
întotdeauna primul și ultimul cuvânt în deciziile 
noastre de zi cu zi. Pentru că El corectează continuu 
direcția noastră eshatologică, călăuzindu-ne spre 
viitorul care ne împlinește ontologic. 

Mai pe scurt, pe mine viitorul nu mă tero- 
rizează, pentru că nu trăiesc în mine cu ideea unui 
viitor lugubru. Eu aștept viitorul, aștept ziua de 
mâine cu încredere și cu seninătate, pentru că îl 
aștept cu Dumnezeu, îl aștept întru slava Lui, și ca pe 
un dar al Lui în viața noastră, a tuturor. Și când El e 
în noi prin slava Lui, atunci nu mai e loc de panică, 
de zbucium, de imaginații terifiante despre viitor în 
sufletul nostru, căci El e bucurie și pace, e veselie 
dumnezeiască și împlinire ontologică, împlinire de- 
plină a vieții noastre. 

Toată dezorganizarea interioară dispare atunci 
când El e Stăpânul și Domnul nostru prin slava Lui. 
Când El tronează în noi, când El stă pe tronul slavei 
Sale în noi, atunci viața și viitorul nostru sunt pline 
de lumina Lui. Viitorul nostru Îl are în centrul lui pe 
Dumnezeu și orice încercare de eludare a Lui e za- 
darnică. 

De aceea, eu nu cred în indiferența religioasă a 
oamenilor. Ea e una aparentă și superficială. În adân- 
cul lor toți oamenii sunt religioși și Îl caută pe 
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Dumnezeu. Pentru că oamenii Îl caută pe Dumnezeu 
și când Îl neagă și când nu-L vor și când Îl blas- 
femiază și când Îi mimează viața și sfaturile. Sufletul 
nu se poate împlini decât în Dumnezeu și de aceea Îl 
caută. Dar căutarea lui Dumnezeu trebuie să coboare 
în ascultarea de El și să nu rămână tot timpul ames- 
tecată cu orgoliul. Căci dacă primează orgoliul, mes- 
chinăria, adularea de sine, mergerea spre Dumnezeu 
e îngreunată tot timpul. Pentru că e nevoie să te rupi 
de tine, de ceea ce crezi și știi tu, pentru a accepta 
prezența Lui în viața ta. 

Vorbeam duminica trecută de „adevărul” nos- 
tru,  de „adevărul” paralel cu voia lui Dumnezeu. Cât 
stăm în brațe cu „adevărul” paralel, căutarea lui 
Dumnezeu e o rătăcire continuă. Pentru că e plină 
de „strigăte sugrumate”581. Noi Îl vrem pe El, dar fără 
să strigăm către El! Fără să acceptăm adevărul Lui, 
care e singurul adevăr, lamentându-ne continuu cu 
problemele noastre de zi cu zi! Și rămânând la „ade- 
vărul” nostru, noi alegem să trăim singurătatea ca pe 
o „împlinire”, când împlinirea noastră e comuniu- 
nea, e bucuria veșnică cu Dumnezeu și cu toți Îngerii 
și Sfinții Lui. 

Așadar, iubiții mei, darul vieții și al vindecării e 
darul comuniunii! Când Dumnezeu ne vindecă, ne 
vindecă pentru a ne bucura veșnic împreună cu El. 
Vindecarea reală e cea trupească și sufletească în 
același timp, e vindecarea ce ne umple de slava Lui. 
Pentru că numai întru slava Lui noi putem să Îl 
lăudăm pe Dumnezeu și să trăim cu adevărat ome- 
nește, cu adevărat împlinitor. Iar dacă vrem să îi 
ajutăm în mod real pe oameni, trebuie să vorbim cu 

 
581 [Emil] Cioran, Caiete 1957-1972, cu un cuvânt înainte 

de Simone Boué, trad. din fr. de Emanoil Marcu și  Vlad 
Russo, Ed. Humanitas, București, 2016, p. 20. 
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ei! Să vorbim despre orice lucru, despre orice idee, 
despre orice dorință a lor. Pentru că discuția nu 
înseamnă numai împărtășire de idei, ci și de certi- 
tudini și de stare interioară. Când discutăm, discu- 
tăm cu întreaga noastră ființă. Și când spunem 
cuvinte, spunem și crezuri, spunem și liniștea noas- 
tră și bucuria noastră și încrederea noastră și răbda- 
rea noastră și eroismul vieții noastre. 

Iar discuțiile reale se fac între oameni onești cu 
nevoia lor reală de comuniune. Căci dacă ne îm- 
plinește comuniunea, dacă ne împlinesc vorbele și 
faptele care se nasc din iubire și prietenie, atunci 
orice discuție între noi este o vindecare interioară de 
necomuniune. Fiecare primește și înțelege mai mult. 
Fiecare înțelege despre sine și despre alții când are 
un dialog real cu oamenii. Dar dialogul real cu oame- 
nii își are rădăcina în dialogul real și continuu cu 
Dumnezeu. Cu oamenii nu putem vorbi tot timpul, 
dar cu Dumnezeu putem. Și în dialogul nostru cu El, 
noi putem vorbi despre noi înșine și despre toți 
oamenii, despre nevoile tuturor. De aceea comuniu- 
nea se ține cu împărtășirea cu Domnul și cu rugă- 
ciune, cu mărturisirea păcatelor și cu eleganță inte- 
rioară. 

Comuniunea se păstrează cu grijă, cu responsa- 
bilitate, cu mult calm, cu multă răbdare. Și, mai ales, 
cu multă rugăciune. Pentru că Dumnezeu e Cel care 
trebuie să locuiască în noi și între noi, unindu-ne 
interior și pe unii cu alții. 

Să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru toate și să 
punem toate ale noastre în mâinile Sale! Pentru că 
viața noastră și istoria întregii umanități sunt în 
mâinile lui Dumnezeu, ca Cel care ne poartă de grijă 
la toți. 
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Să Îl lăudăm pe Dumnezeul mântuirii noastre 
pururea, căci El face minuni cu noi mai presus de 
orice înțelegere! Și ceea ce nouă ne pare imposibil, la 
El e foarte ușor, luminându-ne spre tot lucrul cel 
bun. Amin! 

 
  

444



Predică la Duminica a XXXII-a după 
Cincizecime [2020] 

 
 

Iubiții mei582,  
 

 
„cultura dărniciei”583 nu se referă la bani, ci la 

oameni. Iar dacă s-a făcut și se face ceva cu adevărat 
mare în această lume, nu se face datorită banilor, ci 
datorită oamenilor. A oamenilor cu conștiință, cu 
suflet mare, care privesc în viitor, care pledează pen- 
tru oameni și nu sunt ahtiați după bunăstarea lor 
imediată.  

Pentru că oamenii schimbați de Dumnezeu, 
oamenii înduhovniciți, sunt oamenii care schimbă 
cu adevărat lumea. Iar cei care îi ascultă pe Sfinții lui 
Dumnezeu și, la rândul lor, se fac și ei buni și milos- 
tivi, aceia sunt oamenii care fac lucruri reale pentru 
oameni, pentru mulți oameni.  

Și putem vedea, cu ochii credinței, valoarea 
oamenilor, dacă îi vedem pe oameni așa cum îi vede 
Dumnezeu. Dacă îi vedem după cum ne vede Dum- 
nezeu în iubirea Lui nețărmurită pentru noi. Pentru 
că Dumnezeu are grija continuă ca oamenii să se 
mântuie. Grija lui Dumnezeu e mântuirea noastră. 
Grija Lui e soteriologică. Grija Lui ne privește, pentru 

 
582 Începută la 8. 30, în zi de luni, pe 20 ianuarie 2020. 

Soare, un grad, vânt de 5 km/ h.  
583 Aluzie la alocuțiunea recentă a Patriarhului Ro- 

mâniei, în care a vorbit despre marii făcători de bine ai Bise- 
ricii noastre:  

https://basilica.ro/patriarhul-daniel-biserica-
promoveaza-cultura-darniciei-sau-a-generozitatii-in-viata-
poporului-roman/.  
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că ne cheamă pe toți la unirea veșnică cu El. Și când 
te lipești de Dumnezeu, când te faci un duh cu El, 
atunci vrei ca toți să se bucure de această mare și 
unică împlinire: de relația reală și veșnică cu Dum- 
nezeu.  

Și de aici, din trăirea binelui real, țâșnește în noi 
tot gândul bun, toată grija bună de a ajuta oamenii, 
de a le fi de folos. Pentru că dorim ca binele din noi 
să fie binele tuturor. Pentru că binele din noi este 
binele lui Dumnezeu, e starea de bine, de pace și de 
bucurie pe care o aduce slava Lui în noi.  

Dar când te înnămolești în patimi multe, când 
oamenii îți devin cu totul exteriori și când nu te mai 
leagă lucruri reale decât de foarte puțini oameni, 
atunci nu mai ai grija altora. Nu îți mai pasă de binele 
lor real, pentru că ei nu reprezintă nimic pentru tine. 
Dar, totuși, îți pasă de cei puțini pe care îi iubești 
pătimaș sau bolnav. Boala lor te doare și pe tine, pen- 
tru că ei îți sunt interiori, ei sunt în inima ta.  

Și dacă am conștientiza că durerea pentru ai 
noștri trebuie să fie durerea pentru toți, această 
înțelegere ne-ar vindeca de egoismul nostru nesim- 
țit, bădăran. Pentru că am înțelege că durerea e uni- 
versală și că orice om are nevoie de atenția și de iubi- 
rea noastră.  

De aceea, vindecarea Sfântului Zacheos [Ζακ- 
χαῖος] de iubirea de bani e dovada evanghelică a 
mântuirii noastre de orice patimă. Pentru că, dacă te 
poți vindeca de o patimă, cu harul lui Dumnezeu, 
atunci te poți vindeca de toate patimile. Și când el a 
făgăduit: „Iată [Ἰδού], cele jumătate ale averilor mele 
[τὰ ἡμίση τῶν ὑπαρχόντων μου], Doamne [Κύριε], le 
dau săracilor [δίδωμι τοῖς πτωχοῖς]! Și dacă pe al 
cuiva [de la] cineva l-am smuls [καὶ εἴ τινός τι ἐσυκο- 
φάντησα], îl dau înapoi împătrit [ἀποδίδωμι τετρα- 
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πλοῦ]” [Lc. 19, 8, BYZ], el a făgăduit că va trăi evan- 
ghelic. Că va trăi după poruncile lui Dumnezeu.  

Pentru că poruncile lui Dumnezeu nu te fac 
egoist, ci te fac sensibil la nevoile oamenilor, atent la 
durerile lor, grijuliu față de nevoile lor reale, pro- 
funde. Poruncile lui Dumnezeu ne scot din confortul 
nostru pătimaș și ne pun la lucru. La lucru în folosul 
Bisericii și al societății. Căci nu așteptăm să facem 
binele pentru că ni se cere, pentru că ni se impune, 
ci facem binele pentru că oamenii au nevoie de bine, 
se hrănesc duhovnicește cu binele și au nevoie să 
stea, să locuiască în binele lui Dumnezeu.  

Iubirea de oameni se naște din iubirea de Dum- 
nezeu. Cei care vor binele oamenilor fără raportarea 
la Dumnezeu, vor un bine efemer pentru oameni. 
Pentru că binele real e binele care îl împlinește pe 
om în mod deplin, adică și sufletește și trupește.  

La o adică e bine să dăm mâncare, băutură, 
îmbrăcăminte, casă, loc de muncă oamenilor și dacă 
credem și dacă nu credem în Dumnezeu sau în 
mântuirea oamenilor. Dar binele real pentru om e 
când îi dai pâine, dar și har, când îi dai bani, dar și 
iubire, când îi dai casă, dar și prietenie reală. Pentru 
că oamenii nu sunt doar trupuri, ci sufletele lor au 
nevoi mult mai reale și mai complexe decât trupurile 
lor.  

Materialismul epocii noastre ne inundă viața și 
modul de a vedea lucrurile, însă fericirea oamenilor 
ține de curăția vieții lor. De raportarea lor la Dum- 
nezeu.  

Tocmai de aceea, când Sfântul Zacheos s-a con- 
vertit, când s-a întors spre Dumnezeu, el a înțeles că 
trebuie să se împace și cu El, dar și cu oamenii pe 
care i-a nedreptățit, adică cu toți și cu toate. Și 
împăcarea aceasta este una interioară, dar care are 
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nevoie de manifestarea prin intermediul lucrurilor. 
Pentru că milostenia și întoarcerea lucrurilor smulse 
de la alții, luate cu forța sau ca mită, vindecă și 
sufletele noastre, dar și sufletele celor nedreptățiți de 
către noi. Căci milostenia este iubire care se împarte 
prin lucruri și, tocmai de aceea, ea vindecă, întărește, 
ajută oamenii.  

Privesc cu atenție schimbările din viețile oame- 
nilor. Și văd că tinerii sunt cei care reacționează 
primii în fața excesului de lucruri. Primesc de la pă- 
rinții lor de toate, dar mai puțin atenție, înțelegere, 
iubire, rugăciune. Și părinții cred că au rezolvat pro- 
blemele lor, dacă le dau bani și dacă le asigură 
condițiile de trai. Însă, mai întâi de toate, copiii au 
nevoie de credință, de educație și de multă dragoste. 
Dacă ar fi plini de dragostea noastră, a părinților lor, 
nu i-ar mai interesa atât de mult lucrurile care să-i 
facă „compatibili” cu ceilalți. Pentru că ar simți că 
nimic nu e mai important decât fericirea.  

Cei maturi au nevoie tot de dragoste și de înțe- 
legere. De înțelegerea lor reală. Cu atât mai mult cei 
bătrâni au nevoie de dragoste, tot pe atât de mult pe 
cât au nevoie tinerii. Pentru că ei sunt la sfârșitul 
vieții, după cum tinerii sunt la începutul ei. Iar tinerii 
au nevoie de dragostea noastră pentru ca să se simtă 
iubiți și apreciați, după cum cei bătrâni au nevoie de 
dragostea și respectul nostru, pentru ca să simtă că 
nu au trăit degeaba. Că au făcut și ei ceva valoros pe 
pământ. Că noi, urmașii lor, îi purtăm în noi și ne pa- 
să de ei.  

Pe Sfântul Zacheos l-a convertit iubirea lui 
Dumnezeu, atenția Lui reală față de el. Pentru că era 
un om neiubit și respins de societate, chiar dacă era 
bine înșurubat în finanțele vremii sale. El era de par- 
tea imperiului cotropitor, lucrând în detrimentul 
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conaționalilor săi. Dar iubirea lui Dumnezeu a fost 
mai puternică decât iubirea de bani! Sfântul Zacheos 
a aflat fericirea, adică împăcarea cu Dumnezeu și cu 
oamenii, și s-a dezbrăcat de viața lui de mai înainte, 
îmbrăcându-se în ascultarea de Dumnezeu. Pentru 
că poți renunța oricând la patimile tale pentru viața 
cu Dumnezeu. Pentru viața care te umple de fericirea 
cea adevărată.  

Însă, pentru ca să trăiești bine pe pământ, 
împlinit și din partea lui Dumnezeu și a oamenilor, 
trebuie să întâlnești oameni care să te iubească și să 
te respecte cu adevărat. Care să nu îți vrea niciodată 
răul, care să nu te invidieze pentru ceea ce ești și ce 
faci, ci, dimpotrivă, să se bucure pentru tine și să se 
simtă împliniți pentru ceea ce tu ești și faci. Pentru 
că acei oameni îți dăruie iubire și le dărui iubire. Și 
iubirea aceasta este profunda noastră umanitate, 
profunda noastră împlinire în relația cu Dumnezeu 
și cu oamenii.  

Stau adesea și Îi mulțumesc lui Dumnezeu 
pentru oamenii care m-au iubit în viața mea și acum 
nu mai sunt pe pământ. Când mă gândesc la ei și mă 
rog pentru ei, izvorăște în mine iubirea lor pentru 
mine și a mea pentru ei ca o coloană nesfârșită a iu- 
birii. Ei sunt fundamentele mele de liniște și de în- 
credere în oameni. Însă, lângă mine, mai aproape sau 
mai departe, sunt alți oameni care mă iubesc, iar 
rugăciunea și prețuirea și prietenia lor pentru mine 
sunt ca niște scaune pe care mă odihnesc, pe care mă 
pot ruga, pe care pot zâmbi în liniște...  

De aceea, la rândul meu, vreau să fiu scaun de 
odihnă pentru mulți alții, pentru toți. Vreau să fiu 
omul care să ajut în mod fundamental oamenii prin 
slujirea și opera mea. Pentru că toți avem nevoie de 
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iubire! De prietenie reală, de înțelegere, de atenție, 
de compasiune, de jovialitate.  

Însă iubirii trebuie să i se răspundă cu iubire! 
Atenției trebuie să i se răspundă cu atenție. Când iu- 
birii i se răspunde cu bădărănie, atunci nu înveți ni- 
mic din liniștea iubirii. Însă bădărănia rănește iubi- 
rea, iubirea care te îmbrățișează și pe care nu știi să 
o îmbrățișezi.  

Și noi, pe fiecare zi, cu o bădărănie fără rost 
rănim iubirea lui Dumnezeu pentru noi. Ne facem că 
avem altceva mai bun de făcut. Că avem nu știu ce 
lucruri urgente...  

Însă nimeni nu e mai important decât Dum- 
nezeu în viața noastră! El trebuie să fie primul în 
inima noastră! El trebuie să fie mai întâi, după care 
vin toate celelalte! Pentru că toate nevoile vieții 
noastre se împlinesc în El și nu în indiferență față de 
El.  

Și Sfântul Zacheos, Părintele nostru, Apostolul 
Domnului și Episcopul Chesariei Palestinei, cel po- 
menit pe 20 aprilie584, a înțeles că El trebuie să fie 
primul în viața noastră. Că Dumnezeu e împlinirea 
reală a vieții noastre. Și tocmai de aceea I-a urmat Lui 
în tot restul vieții sale, trăind în credință și în sfin- 
țenie.  

Lucru pe care Dumnezeu îl cere de la noi toți. 
Pentru că El ne vrea pe toți mântuiți, pe toți Sfinți, 
pe toți membri ai Împărăției Sale celei veșnice. 
Amin!  

 
 

 
 

584 Cf.  
https://www.synaxarion.gr/gr/sid/2721/sxsaintinfo.as

px.  
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Predică la pomenirea celor 4 Sfinți Ierarhi 
[30 ianuarie 2020] 

 
Iubiții mei585,  

 
 
pomenim astăzi 4 Sfinți Ierarhi ai lui Dum-

nezeu: un Arhiepiscop și 3 Patriarhi. Arhiepiscopul 
pomenit astăzi este Sfântul Vasilios cel Mare [Βασί- 
λειος ὁ Μέγας], Arhiepiscopul Chesariei Cappadociei 
[Καισάρεια της Καππαδοκίας]586, pe când Patriarhii 
lui Dumnezeu pomeniți astăzi sunt Sfântul Sfințit 
Mucenic Ippolitos [Ἱππόλυτος] al Romei587,  Sfântul 
Grigorios Teologul [Γρηγόριος ο Θεολόγος] al 
Constantinopolului588 și Sfântul Ioannis Hrisosto- 
mos [Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος] al Constantinopo- 
lului589.    

Iar dacă aceștia, pe când trăiau în istorie, erau 
Ierarhii unor zone limitate de pe fața pământului, 
acum, de când trăiesc în veșnica Împărăție a lui 
Dumnezeu, ei sunt Ierarhii întregii lumi. Pentru că 
ei ne învață pe toți dreapta credință, dreapta viețuire 
și dreapta slujire a lui Dumnezeu, ca cei care sunt 
Învățătorii întregii lumi.  

 
585 Începută la ora 8.00, în zi de luni, pe 27 ianuarie 

2020. Soare, minus 1 grad, vânt de 6 km/ h.  
586 Cf. https://el.wikipedia.org/wiki/Μέγας_Βασίλειος.  
587 Cf.  
https://www.synaxarion.gr/gr/sid/1949/sxsaintinfo.as

px.  
588 Cf.  
https://el.wikipedia.org/wiki/Γρηγόριος_Ναζιανζηνός  
589 Cf.  
https://el.wikipedia.org/wiki/Ιωάννης_ο_Χρυσόστομ

ος.  
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Și rolul acesta de Învățător sau de Părinte du- 
hovnicesc în Biserică este unul fundamental pentru 
orice creștin în parte. Căci fără Părintele duhovni- 
cesc nu există credință, viață și evlavie autentice. 
Pentru că Părinte duhovnicesc e cel care ne naște 
duhovnicește prin rugăciunea și  sfințenia lui și ne 
ajută să creștem duhovnicește, făcându-ne autentici 
slujitori ai lui Dumnezeu.  

În mod indubitabil, Episcopul trebuie să fie 
Părintele duhovnicesc prin excelență al unei eparhii. 
El trebuie să fie cel mai bun dintre cei mai buni. 
Adică teologul prin excelență, omul duhovnicesc 
prin excelență, slujitorul prin excelență, adminis- 
tratorul prin excelență, judecătorul prin excelență, 
comunicatorul prin excelență și Părintele tuturor în 
același timp. În așa fel încât, atunci când mergi la 
Episcop și primești un sfat de la el, să simți că e ceea 
ce îți trebuie. Că prin el a vorbit Dumnezeu, pentru 
că el este omul lui Dumnezeu.  

Iar istoria Bisericii ne arată că au existat astfel 
de Episcopi ai lui Dumnezeu! Și cei 4 Ierarhi po- 
meniți astăzi erau astfel de Episcopi: cei mai buni 
dintre cei mai buni. Cei mai buni nu doar pentru se-
colele când ei au trăit, ci pentru toate secolele istoriei 
lui Dumnezeu. Pentru că ei s-au construit continuu 
ca slujitori ai lui Dumnezeu și nu au fost niciodată 
funcționari ai Bisericii. Adică nu au slujit în Biserică 
pentru ca să primească onoruri și foloase necuvenite, 
nu au slujit pentru ca să ajungă la o pensie înflo- 
ritoare, ci au slujit ca niște lumânări aprinse puse în 
sfeșnic, care au ars tot timpul spre luminarea și spre 
folosul întregii Biserici. De aceea, ei nu au strâns ni- 
mic pentru ei înșiși, pentru că toată viața lor s-au 
dăruit, s-au împărțit tuturor, rămânând tot timpul 
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verticali, omenoși, cu conștiință părintească față de 
toți.  

Pentru că ceea ce scriau și spuneau ei nu era 
doar spre folosul celor din eparhia sau patriarhia lor, 
ci spre folosul întregii istorii. Viața și opera și slujirea 
lor sunt teologie autentică, pentru că ei au fost nu 
doar Episcopi hirotoniți, ci au fost Episcopi în ade- 
văratul sens al cuvântului. Și când ești Episcopos 
[Ἐπίσκοπος] cu adevărat, când supraveghezi590 toate 
ca un vultur al sfințeniei și al teologiei, privind în 
adâncul oamenilor și cunoscând viața lor, atunci 
rămâi în istorie, pentru că ești mai mare decât istoria.  

Fiindcă nu există artificii prin care devii mare în 
istorie, ci numai calea aspră a zidirii de sine, a sfin- 
țeniei te face cu adevărat mare în ochii tuturor. Căci 
cel care se zidește pe sine continuu în slava lui Dum- 
nezeu, acela se smerește pe sine continuu. Și pe cei 
care se smeresc continuu în fața lui Dumnezeu și a 
oamenilor, El îi umple cu mari daruri dumnezeiești 
și îi învrednicește să facă lucruri mari în istorie, mai 
presus de orice așteptare a lor și a celor din jurul lor.   

Despre viața și opera Sfântului Grigorios Teolo- 
gul, Părintele nostru, am scris cu bucurie și cu pace 
în Viețile Sfinților (vol. 1)591. Așa doresc, împreună cu 
Doamna Preoteasă, să scriem despre mulți Sfinți ai 
lui Dumnezeu. Pentru că noi, cu toții, avem nevoie 
de viețile Sfinților. Fiindcă viețile lor ni-i dăruie pe 
Sfinții lui Dumnezeu, ni-i introduc în inimile noastre 
și ne fac prieteni cu ei. Și cine e prieten cu Sfinții lui 
Dumnezeu, acela îi iubește pe Sfinții Lui și li se roagă 

 
590 Cf. Friberg Greek Lexicon, 10. 986, în BW 10.  
591 O puteți downloada de aici:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/03/16/vietile-

sfintilor-vol-i/.   
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lor continuu și simte că trăiește și muncește și călă- 
torește împreună cu Sfinții Lui.   

...Sejurul nostru de 4 zile la Sinaia a fost darul 
Preacuratei Stăpâne. Care ne-a însoțit și ne-a bucu- 
rat la tot pasul cu luminări și înțelegeri pline de 
delicatețe. Tocmai de aceea am insistat să cumpărăm 
Sfânta Icoană a Născătoarei de Dumnezeu592, care a 
fost pictată de experimentata pictoriță Daniela 
Rîndașu593: pentru ca să pecetluim acest adevăr. Ade- 
vărul că Preacurata Stăpână a fost călăuzitoarea 
noastră în aceste sfinte zile, în care ne-am rupt cu 
totul de la masa de scris și ne-am odihnit sufletește 
și trupește.  

Și în care am conștientizat adevărul că ne-am 
neglijat mult sănătatea, pentru că ne-am refuzat 
sistematic zilele de odihnă. Aproape că nu știm ce 
înseamnă zile de odihnă sau de vacanță, atâta timp 
cât noi doi nu avem zi liberă. Dar aceste 4 zile ne-au 
învățat că trebuie să învățăm să avem și vacanțe, mici 
vacanțe în viața noastră. Pentru că ele sunt spre 
binele nostru și al operei noastre, spre binele tuturor.  

Însă, ca să simți prezența unui Sfânt în viața ta 
sau a mai multora la un loc trebuie să ai intimitate 
zilnică cu ei. Căci dacă ne amintim de Sfinți doar 
când îi pomenim peste an, nu îi cunoaștem cu 
adevărat. Ci îi cunoaștem cu adevărat doar pe cei pe 
care îi citim, îi iubim, îi admirăm și cărora ne rugăm 
adesea. Și când îi avem pe Sfinți în noi, în iubirea și 
în rugăciunea noastră, atunci ei merg cu noi peste tot 

 
592 O găsiți aici:  
https://www.facebook.com/dorin.piciorus/posts/1016

3013051415594.   
593 A se vedea contul de Facebook al autoarei:  
https://www.facebook.com/drindasu.  
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și ne ajută nouă, în ciuda neputințelor și a păcatelor 
noastre celor multe.  

Tocmai de aceea trebuie să cunoaștem tot mai 
mulți Sfinți ai lui Dumnezeu și să fim cu ei mereu. 
Pentru că Sfinții ne învață să Îi slujim lui Dumnezeu 
cu adevărat. Ei ne învață detaliile credinței, ale 
evlaviei, ale închinării noastre înaintea lui Dum- 
nezeu. Ei ne umplu de văpaia dragostei lor pentru 
Dumnezeu, de evlavia lor, de curăția lor, de frica lor 
de Dumnezeu.  

Și trebuie să căutăm să cunoaștem tot mai 
diverși Sfinți ai lui Dumnezeu. Trebuie să îi cu- 
noaștem pe Profeții Lui, pe Apostolii Lui, pe Mu- 
cenicii Lui, pe Mărturisitorii Lui, pe Cuvioșii Lui, pe 
Ierarhii Lui, pe toți de la mic și până la mare cu 
vârsta. Pe cei de multe vârste și din multe neamuri și 
cu nevoințe aparte fiecare. Pentru ca să învățăm 
bucuria diversității, a diversității sfințeniei, a cât de 
profunde și de diverse sunt viețile celor Sfinți.  

Fiindcă astfel înțelegem că trebuie să luăm de 
la fiecare câte ceva, care să se potrivească vieții 
noastre. Iar dacă cineva m-ar întreba ce am învățat 
sau ce mi-am însușit de la un Sfânt sau altul în 
materie de teologie, experiență și evlavie, aș putea să 
dau detalii numeroase. Pentru că eu m-am construit 
interior și mă construiesc pe mai departe pe baza 
multor mărturii personale. Dar ceea ce aleg să cred 
și să trăiesc, eu personalizez. Le includ pe toate în 
modul meu de a fi, de a gândi și de a acționa. Tocmai 
de aceea ele nu par împrumutate, ci sunt ale mele. 
Pentru că le trec prin filtrul meu de-a fi și devin eu 
însumi.  

Așa că, atunci când Dumnezeu ne cere să fim 
Sfinți ca El nu ne cere să fim Sfinți ca unul sau ca altul 
dintre Sfinții Lui de mai înainte, ci să fim Sfinți într-
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un mod nou, personal. El ne cere să învățăm de la 
toți sfințenia Lui, dar, în primul rând, să avem o 
relație sfântă cu El, pentru ca El Însuși să ne umple 
de sfințenia Lui. Pentru că noi creștem în sfințenie 
numai în relația reală cu Dumnezeu, căci El ne um- 
ple pe noi de slava Lui.  

Părintele duhovnicesc ne ajută să creștem în 
această relație cu Dumnezeu, ca unul care stă lângă 
noi și se bucură de noi. Însă el nu poate trăi în locul 
nostru relația noastră cu Dumnezeu! El ne ajută să 
avem o relație reală cu Dumnezeu, însă noi suntem 
cei care trebuie să trăim tot timpul cu Dumnezeu, 
lăsându-ne inundați continuu de slava Lui cea dum- 
nezeiască.  

Există teologi recenți care încearcă, în mod 
netradițional, să înlocuiască paternitatea duhovni- 
cească cu simpla ascultare față de autoritatea biseri- 
cească. Pentru că ei consideră că paternitatea duhov- 
nicească e ceva „nebulos”, „imprecis”, atâta timp cât 
nu știm „cine este cu adevărat” Părinte duhovnicesc 
și cine nu, pe când ascultarea cazonă, militărească 
față de Ierarh, Stareț sau Duhovnic e „mai pragma- 
tică”.  

Dar acest delict teologic e consecința divorțului 
dintre hirotonie și vrednicia personală. Pentru că 
hirotonim slujitori ai Bisericii care nu au nimic de-a 
face cu sfințenia lui Dumnezeu și cu experiența 
duhovnicească. Adică hirotonim simpli funcționari, 
pe care îi plătim să facă ceea ce nu au învățat 
niciodată să facă: să slujească lui Dumnezeu și oame- 
nilor ca niște oameni sfinți, ca niște oameni ai lui 
Dumnezeu.  

Și de ce nu au învățat aceste lucruri? N-au avut 
timp la Seminar și la Facultate? N-are cine să îi învețe 
în adevăratul sens al cuvântului? N-au vrut să cu- 
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noască pe Dumnezeu cu adevărat, pentru că sunt 
lupi îmbrăcați în piei de oaie? Toți cei care sunt în 
ecuație știu aceste răspunsuri! Se știu cei care sunt 
oamenii duhovnicești ai Bisericii și care sunt func- 
ționarii ei. Tocmai de aceea trăim și mari bucurii, dar 
și mari decepții când privim în via Domnului, când 
ne privim unii pe alții.  

Însă, dacă am studia viețile celor 4 Sfinți Ierarhi 
astăzi pomeniți, am vedea că lucrurile din vremea 
noastră seamănă cu cele din vremea lor. Pentru că și 
ei s-au luptat cu diverși funcționari ai Bisericii, care 
își permiteau să trăiască nebisericește și să gân- 
dească eretic. Și au rămas ca mari Ierarhi ai Bisericii 
tocmai pentru că nu s-au înfrățit cu astfel de oameni, 
care n-au teamă de Dumnezeu și nici rușine față de 
oameni.  

Așadar, iubiții mei, dacă am cunoaște istoria 
Bisericii cu adevărat, nu ne-ar mai sminti nimic 
foarte ușor! Pentru că și în trecut, ca și în prezent, 
Sfinții, cei credincioși și cei netrebnici au locuit și 
locuiesc împreună în Biserica lui Dumnezeu și în 
lumea Lui. Și lupta interioară cu alții sau cu toată 
lumea laolaltă e o sursă nesfârșită de durere și de 
amărăciune. Cine rămâne pe această cale a aversiunii 
față de oameni și a judecării lor nu va avea niciodată 
liniște și nici nu va spori duhovnicește cu adevărat.  

Căci nu putem schimba lumea cu forța, dar ne 
putem schimba continuu pe noi înșine!  

Nu putem să facem binele cu forța, dar putem 
să îi iubim pe toți oamenii și să ne rugăm pentru toți 
oamenii! Și când ascultăm de Dumnezeu și ne rugăm 
pentru toți oamenii, atunci ne liniștim cu adevărat și 
din noi începe să izvorască multă bunătate și înțele- 
gere față de oameni. Pentru că Dumnezeu ne vrea 
buni și binevoitori față de oameni, vrea ca noi să ve- 
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dem în profunzime oamenii și să îi ajutăm în mod 
real să le fie mai bine, tot mai bine, adică să îi punem 
în relația reală cu Dumnezeu. În care ei să depindă 
continuu de slava Lui și să ceară ajutorul și miluirea 
Lui în orice clipă.  

Vă mulțumesc frumos pentru mesajele de prie- 
tenie și pentru rugăciunile dumneavoastră pline de 
căldură, care ne-au însoțit în aceste zile bucuroase! 
Dumnezeu să ne bucure și să ne întărească în tot 
lucrul cel bun! Căci trebuie să ne pregătim pentru 
zilele postirii, ale ascezei, ale călătoriei noastre du- 
hovnicești spre Învierea cea de a treia zi a Domnului 
și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Amin!  
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Predică la Întâmpinarea Domnului [2020] 
 
 

Iubiții mei594,  
 

 
„Cuvântul cel nescris și mai presus de ființă [τὸν 

ἀπερίγραπτον Λόγον καὶ ὑπερούσιον]”595 a fost primit 
în brațe de Sfântul Simeon596. Și L-a primit în brațele 
sale pe Domnul, pentru că Îl avea în inima lui. Căci 
atunci când primim pe cineva în brațe cu adevărat, 
mărturisim că îl avem în inima noastră. Că îl iubim 
și ne gândim adesea la el. Și oamenii își exprimă 
iubirea profundă prin îmbrățișare, prin strângerea 
puternică în brațe, ca și când ar dori să îl introducă 
pe cel îmbrățișat cu totul în inima lor.  

Și dacă Sfântul Simeon L-a primit pe Domnul în 
brațe și L-a strâns la pieptul său și noi trebuie să Îl 
îmbrățișăm pe El și să Îl lăsăm să intre în noi ca într-
un templu al Său! Căci El este mântuirea [σωτηρία] 
și bucuria [ἀπόλαυσις] celor credincioși597. El este 
curăția, luminarea, sfințirea și împlinirea noastră. 
Pentru că toată viața noastră creștină e viața Lui, e 
viața cu El, e viața dimpreună cu Tatăl, cu Fiul și cu 
Duhul Sfânt, cu Dumnezeul nostru treimic. Căci 
unde e Fiul, acolo e și Tatăl și Duhul Sfânt. Pentru că 
Treimea e deoființă și nedespărțită. Și ne învață și pe 
noi să fim o unime, să ne dăruim lui Dumnezeu cu 
sufletul și cu trupul nostru, pentru ca El să împără- 
țească în noi în mod deplin.  

 
594 Începută la 6.00, în zi de vineri, pe 31 ianuarie 2020. 

Cer parțial înnorat, un grad, vânt de 10 km/ h.  
595 Cf. http://glt.goarch.org/texts/Feb/Feb02.html.  
596 Ibidem.  
597 Ibidem.  

459

http://glt.goarch.org/texts/Feb/Feb02.html


Primele 3 cântări din Vecernia Mare a acestui 
praznic împărătesc ne învață că Lui trebuie să I ne 
închinăm598. Trebuie să I ne închinăm Celui pe Care 
Îl primim. Pentru că numai când Îl primim pe El în 
noi putem să I ne închinăm Lui cu adevărat. Căci El 
vine în noi prin slava Lui și, întru slava Lui, noi 
putem să I ne închinăm Lui cu adevărat. Iar întâm- 
pinarea reală a lui Dumnezeu este îmbrățișarea Lui. 
E primirea Lui cu totul în noi.  

Și El vine în noi ca „Cel care dă lumii mare milă 
[ὁ παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος]”599. El vine și 
luminează sufletele noastre600. Pentru că mila Lui 
este slava Lui, iar El este „Domnul slavei [τὸν Κύριον 
τῆς δόξης]”601. E Cel care ne umple pe noi de slava Lui 
cea veșnică. Și noi nu putem să Îl îmbrățișăm pe El 
decât în slava Lui, prin care El locuiește în noi și ne 
sfințește pe noi.  

Sfântul Simeon s-a bucurat nespus de mult 
primindu-L în brațe pe Domnul! Și când L-a primit, 
acesta a cerut eliberarea lui din viața aceasta. Pentru 
că avea vârsta de 360 de ani602...Și a trăit atât de mult, 
tocmai pentru ca să Îl vadă pe Cel despre Care 
vorbise Sfântul Isaias că Se va naște din Fecioară [Is. 
7, 14].  

Dar a trăit duhovnicește pe pământ [Lc. 2, 25]! 
Pentru că L-a văzut duhovnicește pe Domnul [Lc. 2, 
27] și de aceea L-a primit în brațele Sale [Lc. 2, 28]. 
L-a văzut prin slava Lui și de aceea nu L-a confundat 
cu altcineva. Iar dacă noi trăim în slava lui Dum- 

 
598 Ibidem.  
599 Ibidem.  
600 Ibidem.  
601 Ibidem.  
602 Cf. http://paginiortodoxe.tripod.com/vsfeb/02-03-

sf_si_dreptul_simeon.html.  
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nezeu, Îl putem vedea pe El în slava Lui, și astfel nu 
Îl putem confunda cu nimeni altcineva.  

Sfântul Simeon, „purtând Viața [Ζωὴν φέρων], 
a cerut dezlegarea de viață [ζωῆς ᾐτεῖτο λύσιν]”603, de 
viața lui, ca să fie cu Viața cea veșnică, cu Domnul. 
Pentru că nu numai că trebuie să dorim să fim cu 
Domnul, ci trebuie să fim în mod real cu El. Și noi 
suntem cu Domnul dacă ne împărtășim cu Trupul și 
cu Sângele Său cele preadumnezeiești, dacă mâncăm 
cu sufletul nostru cuvintele Sale, dacă iubim chipul 
Său iconic, dacă îi iubim pe oameni, care sunt după 
chipul Lui, dacă împlinim clipă de clipă poruncile 
Sale.  

Iar porunca Lui este iubirea cea duhovnicească. 
Căci „poruncă nouă vă dau vouă, ca să vă iubiți unul 
pe altul; ca și voi să vă iubiți unul pe altul, precum 
[Eu] v-am iubit pe voi” [In. 13, 34, BYZ]. Pentru că ne 
cere să îi iubim pe oameni, după cum El ne iubește 
pe noi: adică în mod desăvârșit. Fapt pentru care, 
porunca iubirii ne cere, în subsidiar, să ne curățim de 
toată patima, de tot ceea ce îngustează iubirea noas- 
tră. Pentru că atunci când iubești duhovnicește, 
iubești ca unul eliberat de patimile care înăbușă iubi- 
rea în noi.  

Domnul a fost primit „în mâini bătrânești [ἐν 
χερσὶ πρεσβυτικαῖς]”604, în mâini ascetice, în mâini 
sfințite de nevoință, în mâinile Sfântului Simeon  
[Συμεών], pentru că Domnul este Cel care ne scoate 
de sub „tirania patimilor [τῆς τῶν παθῶν τυραν- 
νίδος]”605. Și prin aceasta, El, deodată, a subliniat 
importanța pruncilor, a familiei, dar și a bătrânilor în 
viața Bisericii și a lumii. Căci pruncii sunt viitorul 

 
603 Cf. http://glt.goarch.org/texts/Feb/Feb02.html.  

  604 Ibidem.  
605 Ibidem.  
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nostru asigurat, sunt nădejdea noastră de mai bine, 
împlinirea noastră, pe când bătrânii sunt cei care s-
au curățit și s-au sfințit în viața cu Dumnezeu. Orice 
bătrân a fost cândva un prunc și orice prunc merge 
spre bătrânețe din prima clipă a vieții sale. Dar bă- 
trânii au scopul lor de la Dumnezeu: acela de a 
deveni prunci prin curăție și sfințenie. Pentru că 
acestea a spus Domnul: „Lăsați copiii să vină către 
Mine [Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός Με] și nu-i 
opriți pe aceștia [καὶ μὴ κωλύετε αὐτά]! Căci 
asemenea acestora este Împărăția lui Dumnezeu 
[τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ Βασιλεία τοῦ Θεοῦ]” [Lc. 
18, 16, BYZ]. Căci numai cei care se fac asemenea 
copiilor, prin nerăutate și bucuria de Dumnezeu, 
moștenesc Împărăția Lui.  

Iar copiii sunt chemați din prima clipă a vieții 
lor la Dumnezeu! Pentru că El îi primește pe ei în apa 
Botezului și îi face fiii Lui duhovnicești. Și dacă ești 
fiul lui Dumnezeu, atunci ești și moștenitorul Lui. Și, 
cu toții, suntem chemați să fim moștenitorii Împă- 
răției lui Dumnezeu. Pentru că trebuie să vedem 
mântuirea lui Dumnezeu [Lc. 2, 30] și să o trăim cu 
toată ființa noastră.  

Așadar, scopul educației de acasă și de la Școală 
este acela de a ne apropia de Dumnezeu prin cu- 
noașterea voii Lui. Și a cunoaște oamenii și lumea e 
un act teologic, dacă vezi cunoașterea creației ca pe 
o scară spre Dumnezeu. Însă cunoașterea lui Dum- 
nezeu nu are hotare, nu are limite, pentru că nici 
trăirea cu El nu are limite.  

Un copil bine educat, bine călăuzit și bine in- 
format va asimila toată informația primită acasă, la 
Școală, în media și în online cu discernământ. El va 
înțelege că toate sunt pentru el, pentru crearea lui ca 
om, pentru viitorul lui ca persoană socială, dar că nu 
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toate îl duc la bine. Învățarea, dobândirea de noi 
aptitudini, delectarea, informarea sunt un tot unitar. 
Și copiii trebuie să știe că tot ceea ce văd și înțeleg îi 
schimbă. Că ceea ce fac zi de zi devine ei înșiși.  

Un plan riguros de învățare nu este incom- 
patibil cu joaca sau cu viața liturgică. Un copil care 
merge la Biserică, merge în același timp și la Școală, 
se poate juca și interacționa cu multe persoane, 
pentru că el este o ființă vie și nu un robot. El alege 
ceea ce vrea să facă, ceea ce poate să facă. Mai târziu 
va înțelege că educația, învățătura și slujirea Bisericii 
l-au ajutat mult, l-au pus pe drumul cel bun, și că fără 
aportul determinant al familiei, al Școlii și al Bise- 
ricii, el nu putea fi cel de azi, cel care se bucură de 
faptul că e împlinit prin ceea ce face.  

Trebuie să vedeți oameni convertiți, oameni 
schimbați de Dumnezeu, pentru ca să înțelegeți 
aportul Bisericii la viața lumii! Trebuie să vedeți cum 
arătau oamenii în trecut, când nu Îl cunoșteau pe El, 
și cum arată acum, când Îi slujesc Lui. Dar, totodată, 
trebuie să vedeți diferența dintre educați și needu- 
cați, dintre oameni care nu au făcut vreo oră de 
Școală și cei care au multiple specializări, pentru ca 
să înțelegeți de ce sunt importante educația, studiul, 
slujirea lui Dumnezeu, corectitudinea.  

O viață împlinită e o viață trăită cu Dumnezeu. 
E o viață în care te-ai împlinit și în familie și în 
societate și în Biserică. Și cei care nu doresc să se 
împlinească prin ceea ce fac, începând din vârstă 
fragedă, vor avea de trăit multă tristețe. Pentru că, 
odată cu vârsta, omul își face inventarul, se uită 
înapoia lui, și dacă nu are lucruri care îl împlinesc, el 
nu se poate simți decât neîmplinit. Deznădejdea, 
frica multora față de viitor, golul interior pe care îl 
trăiesc au de-a face cu luarea în derâdere a muncii, a 
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evlaviei, a împlinirii personale. Au crezut că se pot 
juca cu viața, cu timpul lor, cu sănătatea lor, și 
realizează la un moment dat că n-au făcut nimic, că 
nu au nimic, că nu sunt nimic.  

Și nimicul nu te poate împlini! Te împlinește 
numai Dumnezeu și, cu ajutorul Lui, realizările reale 
ale vieții tale. De aceea, cât suntem vii, cât suntem în 
această viață, trebuie să trăim, să cunoaștem, să 
înțelegem lucrurile care ne fac bine, care ne persona- 
lizează. Trebuie să iubim și să fim iubiți, trebuie să 
ne placă munca și să ne împlinim prin muncă, 
trebuie să învățăm să dăruim, să facem bucurii, să 
sprijinim oamenii. Pentru că cele pe care le faci în 
viața altora sunt, în primul rând, schimbarea ta.  

Și de schimbarea noastră reală, mereu în bine, 
ține împlinirea noastră, starea noastră de bucurie. 
Fără acest bine interior, care vine din împlinirea voii 
lui Dumnezeu, nu avem nimic împlinitor. Dar când 
vrem să facem voia lui Dumnezeu, trebuie să ieșim 
spre El și spre oameni și spre întreaga Lui creație. 
Trebuie să ne dăruim pe noi înșine, pentru ca unii pe 
alții să ne învățăm lecția fundamentală, cu totul 
împlinitoare, a dăruirii iubitoare. Căci ceea ce dă- 
ruim rămâne în oameni și îi schimbă pe oameni.  

Duminica viitoare, pe 9 februarie 2020, începe 
Triodul. Și, odată cu el, începe pregătirea pentru 
postire și pentru așteptarea Învierii Domnului. Anul 
acesta vom prăznui Învierea Domnului pe 19 aprilie. 
Dar ca să fim vii pentru Domnul trebuie să trăim în 
slava Lui. Și cine trăiește în slava Lui, împlinind 
poruncile Sale, acela e viu și se simte împlinit cu 
Dumnezeu.  

Vă rog să învățați să întâmpinați oamenii! Atât 
cu bucurie, cât și cu sinceritate. Să îi întâmpinați, să 
le ieșiți înainte și să îi îmbrățișați! Adică spunându-
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le adevărul mântuitor, fiindu-le prieteni, ajutându-i 
în nevoile și în căderile lor. Pentru că trebuie să îi 
întâmpinăm pe oameni și la bucurie, dar și la tristețe, 
și când ne e bine și când nu ne e bine, căutând mereu 
folosul de obște, folosul tuturor.  

Dumnezeu să ne bucure și să ne întărească în 
toată lucrarea cea bună! Pentru ca, la Judecata Lui 
cea dreaptă, să ne întâmpine cu față veselă și bine- 
voitoare, dându-ne nouă mare milă. Amin!    
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Predică la Duminica a XXXIII-a după 
Cincizecime [2020]  

 
 

Iubiții mei606,  
 

 
ceea ce ne diferențiază pe unii de alții e gradul 

nostru de implicare în viața cu Dumnezeu.  
Pentru că unii alegem să fim integrați cu totul 

în slujirea Lui, pentru că El este iubirea și împlinirea 
vieții noastre, alții aleg să stea la distanță de El și de 
Biserica Lui, deși nu sunt oameni cu totul necre- 
dincioși și fără valori creștine, pe când alții aleg să 
lupte împotriva Bisericii cu tot dinadinsul. Și între 
cei loiali Lui și cei care luptă împotriva Lui din 
răsputeri, marea masă a oamenilor e formată de cei 
care sunt distanți, sunt depărtați interior de Dum- 
nezeu. Pentru că aceștia nu vor nici să Îl iubească și 
să Îl slujească cu adevărat, dar nici să Îl vrăjmășească 
în mod deschis, ci Îl pun la indexul vieții lor. Pentru 
că El e „un subiect rar de discuție” în viața lor și nu 
unul cotidian.   

Din această cauză, mulți se rușinează, se ener- 
vează sau nu doresc să vorbească despre credința lor. 
Pentru că, în fapt, ei nu fac pași reali în cunoașterea 
lui Dumnezeu și a Bisericii Lui și nu au multe de 
spus. Problema credinței nu e pentru ei o problemă 
vitală, ca ce mănânci, ce bei, cât de bine te simți, ci 
una cu care pot trăi fără să se intereseze de ea. Și 
aceasta, pentru că credința nu e socotită centrul 
vieții lor, cea de care depinde viața lor de acum și 

 
606 Începută la 8. 25, în zi de marți, pe 4 februarie 2020. 

Soare, 4 grade, vânt de 10 km/ h.  
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viața lor veșnică, ci o problemă culturală sau filo- 
sofică. Așa cum nu îi interesează o anumită carte sau 
un anumit film sau o anumită filosofie, nu îi inte- 
resează nici problema credinței. Pentru că ei trăiesc 
cu mentalitatea că au numai nevoi fiziologice și sen- 
timentale, dar nu și nevoi sufletești și duhovnicești.  

Piețele sunt pline pentru că oamenii consumă 
mult. Apoi, după ce își cumpără de mâncat și de băut 
și de îmbrăcat, după ce își aranjează casa, au nevoie 
de distracție și de plăceri care să le producă confort. 
Însă nevoia de confort nu urcă și la minte sau la su- 
flet, ci rămâne în zona de jos a trupului! Tocmai de 
aceea se citește puțin, iar pentru educare și cultura- 
lizare nu se cheltuie prea mult, pentru ca, în cele din 
urmă, să fie puțini cei care își hrănesc duhovnicește 
atât sufletul, cât și trupul lor.  

Pentru că ajungi la conștiința că ai un suflet și 
că el are nevoi reale și profunde doar dacă te apropii 
de viața și de teologia Bisericii. Aici, în Biserică, și din 
cărțile Bisericii aflăm ce nevoi are sufletul și trupul 
nostru, ce nevoi reale avem noi, și să diferențiem ne- 
voile reale, care se numesc virtuți, de nevoile false, 
care se numesc patimi.  

Pentru că cititul e o nevoie reală pentru sufletul 
nostru, atâta timp cât prin citire noi putem afla voia 
lui Dumnezeu cu noi. Însă, dacă citești lucruri pă- 
timașe, dacă citești lucruri care te înrăiesc, care te 
acresc, care te fac disprețuitor, cititul devine o pati- 
mă și nu o virtute. După cum a bea e o nevoie, dar a 
te îmbăta e o patimă. Și noi trebuie să știm să facem 
diferența, să diferențiem între ceea ce ne face bine și 
ceea ce ne face rău.  

Însă pentru a afla binele pe care trebuie să îl 
facem, și astfel să știm să ne ferim de rău, trebuie să 
învățăm binele din cărțile și din viața Bisericii. Așa 
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după cum medicii învață bolile și diversitatea me- 
dicamentelor în ani mulți de studiu și de practică. Și 
dacă vrei să fii un medic bun pentru sufletul și trupul 
tău, trebuie să înveți și medicina sufletului, dar și pe 
cea a trupului. Căci teologia se poate îmbina în viața 
noastră cu orice știință, ea oferindu-ne lămuririle 
dumnezeiești cu privire la viața noastră.  

Pentru cineva neinițiat în viața Bisericii, faptul 
că Evanghelia de astăzi este o parabolă [παραβολὴν] 
[Lc. 18, 10-14], o poveste, poate părea „o chestie în- 
vechită”. De ce să ascultăm povești? De ce să ascul- 
tăm poveștile Bisericii? Mai sunt poveștile ei rele- 
vante pentru noi?  

Numai că parabola de față vorbește despre noi, 
despre modul în care noi ne raportăm la Dumnezeu, 
și noi nu ne-am învechit. Căci nouă încă ne plac po- 
veștile, numai în povești vorbim unul cu altul, pentru 
că vorbim mult despre noi și despre ce am văzut și 
am auzit noi. Și pierdem ore întregi sporovăind 
despre noi și despre ce ne trece prin cap, pentru că 
banalitățile și aiurelile noastre ni se par subiecte 
bune de discuție.  

Fariseul se ruga „stând către sine [σταθεὶς πρὸς 
ἑαυτὸν]” [Lc. 18, 11, BYZ], pentru că îi păsa de ce crede 
el despre alții și nu despre ce crede Dumnezeu des- 
pre el. Și își rata sistematic momentele de rugăciune, 
tocmai pentru că avea multe de spus despre el și des- 
pre alții.  

Numai că rugăciunea e către Dumnezeu și nu 
către noi înșine! Noi strigăm către El sau Îl chemăm 
pe El în ajutorul nostru, pentru că doar El contează. 
Când ne rugăm Lui doar El contează! Când ne 
gândim la noi înșine, când ne sistematizăm lucrurile 
pentru a doua zi sau pentru viitor, ne întoarcem 
către noi înșine și către ce avem de făcut. Dar când 
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ne rugăm, atunci uităm de noi, pentru că ne unim cu 
El, cu Cel care e totul pentru noi și de la Care aștep- 
tăm tot binele vieții noastre. Și că asta e rugăciunea, 
că e o uitare de sine și o unire cu Dumnezeu, o înțe- 
legem atunci când vorbim cu adevărat cu cineva 
anume. Când suntem captați cu totul în conversația 
cu cineva, noi suntem numai acolo, în fața lui, uniți 
sufletește cu el și atenți doar la el. Și nu mai vedem 
nimic în jurul nostru. Pentru că discuția reală, dia- 
logul real, e o unire sufletească între cei doi, o bu- 
curie în doi, o împlinire dorită și asumată cu totul.  

Cu mult mai mult rugăciunea e bucurie și îm- 
plinire duhovnicească! Pentru că Cel cu care noi 
vorbim și ne bucurăm e chiar Dumnezeu, e Făcătorul 
și Mântuitorul vieții noastre, Cel care cu adevărat ne 
împlinește în discuțiile noastre smerite cu El, care 
sunt rugăciunile noastre. Și rugăciunile sunt deșer- 
tări de sine în fața Lui, uitări de sine pentru El, pen- 
tru dorirea Lui, în care ne unim interior cu El prin 
slava Lui.   

Iar Slujbele noastre îmbină rugăciunile cu 
cântările la adresa Lui și cu gesturile noastre de 
închinare și de smerire în fața Lui, pentru că toată 
ființa noastră participă la slujirea și la închinarea 
înaintea Sa. Toată ființa noastră e rugăciune și e cân- 
tare și e închinare și e slujire, dacă El e singurul care 
contează în timpul Slujbelor. Dacă El ne captează cu 
totul atenția și dacă El e în centrul vieții noastre.  

Și când e în centrul vieții noastre, noi nu putem 
fi distanți față de El! Suntem distanți față de El când 
Îl uităm, când Îl ținem la periferia vieții noastre pe 
Dumnezeu, când ne amintim de El doar la greu.  

Însă, a doua persoană din parabolă, vameșul, e 
un fost distanțat față de El. Tocmai de aceea, el are 
conștiința păcatelor sale. Vine și el la templu să se 
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roage, și chiar se roagă! Se roagă ca unul care acum 
iese din păcatele sale, din distanțarea sa interioară 
față de Dumnezeu. De aceea, el spune în rugăciunea 
sa: „Dumnezeu[le] [Ὁ Θεός], fii milostiv mie [ἱλάσ- 
θητί μοι], celui păcătos [τῷ ἁμαρτωλῷ]!” [Lc. 18, 13, 
BYZ].  

Și Dumnezeu e în prim-plan în cererea lui, 
pentru că de la El așteaptă totul! Dumnezeu e Cel 
chemat, e Cel plin de milă, și e chemat să vină în viața 
unui om care este și se simte păcătos. Iar vameșul e 
paradigmatic prin rugăciunea lui pentru noi, căci toți 
trebuie să ne simțim păcătoși înaintea lui Dumne- 
zeu. Și nu pentru că așa vrem, ci pentru că așa sun- 
tem! Dar pentru a ne simți păcătoșenia proprie 
înaintea Lui, noi trebuie să învățăm de la El care sunt 
păcatele noastre. Și dacă ne cunoaștem păcatele, 
atunci nu mai putem fi niciodată orgolioși și trufași 
și nesimțiți cu oamenii, pentru că știm că și noi sun- 
tem păcătoși. Că și noi am păcătuit și păcătuim 
înaintea Lui.  

Desconsiderarea oamenilor are la bază ideea că 
noi excelăm cu ceva față de toți. Însă, chiar dacă ar fi 
așa, chiar dacă am excela cu ceva mai mult decât toți, 
câte lucruri avem în care nu suntem mai breji decât 
ceilalți? Conștiința păcătoșeniei personale normali- 
zează relațiile cu ceilalți oameni, pentru că și tu ești 
ca ei. Și tu ești un om păcătos ca ei. Și chiar dacă ai 
face unele lucruri bune în comparație cu alții, totuși 
înaintea lui Dumnezeu tu ești un păcătos ca și ei. 
Pentru că păcătuiești ca toți ceilalți oameni.  

A început Triodul în această sfântă zi, adică 
perioada de până la Paști, și cântările de la strană 
sunt pline de pocăință. Încredințându-ne de faptul 
că „din gunoi și [din] patimi se înalță cel smerit  [ἀπὸ 
κοπρίας καὶ παθῶν ταπεινὸς ἀνυψοῦται]”, pe când, 
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„din înălțimea virtuților, cade îngrozitor tot cel înăl- 
țat cu inima [ἀρετῶν ἀπὸ ὕψους, καταπίπτει δεινῶς 
ὑψηλοκάρδιος πᾶς]”607. Tot cel care are în inima lui 
mari gânduri despre el, desconsiderându-i astfel pe 
toți ceilalți.  

Dar oamenii au mari gânduri despre ei înșiși 
doar când nu-și mai simt păcătoșenia proprie. Când 
vorbesc doar cu ei și nu mai vor să audă părerea lui 
Dumnezeu despre ei. Căci atunci când te rogi Lui, 
atunci simți și mila Lui, dar și păcătoșenia ta și mai 
mult. Pe cât simțim mila Lui, pe atât crește în noi și 
conștiința păcătoșeniei proprii. Pentru că noi pă- 
cătuim numai față de El, numai în relația cu El. Și 
pentru că toate păcatele noastre Îl vizează pe El, 
tocmai de aceea ne și pare foarte rău de ele. Și ne 
pare rău de ele, pentru că numai El ni le iartă, numai 
El ne curățește de păcatele noastre. Și când El ne 
iartă din destul păcatele noastre, noi ne umplem de 
multă umilință, pentru că Dumnezeu răspunde la 
mojicia noastră cu multă iubire, cu multă și nețăr- 
murită iertare față de noi.  

Și când știm că noi suntem nerecunoscători, că 
noi suntem reci, că noi suntem nemulțumitori față 
de marele nostru binefăcător, față de Dumnezeu, 
atunci nu ne mai iluzionăm cu privire la ceea ce 
trebuie să facă oamenii pentru noi. Căci dacă ei, față 
de Dumnezeu, nu fac ceea ce trebuie să facă, cum ar 
face atunci pentru noi, care semănăm cu ei la păcate? 
Și astfel înțelegând neputințele oamenilor, înțele- 
gem că ele sunt și ale noastre. Pentru că găsim bolile 
lor și în noi. Și când ne rugăm lui Dumnezeu pentru 
bolile noastre, atunci simțim să ne rugăm pentru 
bolile tuturor, pentru că și ceilalți suferă de aceleași 
boli, de aceleași patimi ca și noi.  

 
607 Cf. http://glt.goarch.org/texts/Tri/t70.html.  
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De aceea, Triodul e o rugăciune pentru toată 
umanitatea, pentru nevoile reale ale întregii lumi. Și 
rugăciunea e nevoia de schimbare, e conștiința că 
trebuie să fim alții. Dacă vine primăvara, dacă intrăm 
într-un alt anotimp, simțim că și noi trebuie să in- 
trăm în anotimpul schimbării. Și anotimpul schim- 
bării se numește pentru noi pocăință. Iar pocăința 
noastră e reîntoarcere la viață, la viața cu Dumnezeu, 
care e plină de soarele milei Sale, de soarele iertării 
Sale.  

Așadar, iubiții mei, am intrat în linie dreaptă 
spre Paști! Pregătirea pentru postire ține până la 
sfârșitul lui februarie, de pe 2 martie începe Postul 
Mare și el se încheie pentru noi în noaptea Învierii 
Domnului, pe 19 aprilie 2020, când, după ce ne vom 
împărtăși spre dimineață, vom putea mânca iarăși de 
toate. Și postirea e marele bine ale vieții noastre, 
pentru că el ne ține în sănătatea slujirii lui Dum- 
nezeu. Pentru că excesele se răzbună pe noi mai de- 
vreme sau mai târziu, pe când postul e vindecare de 
patimi.  

Vă doresc multă sănătate și pace, bucurie și 
sporire dumnezeiască în viața dumneavoastră! Și 
Dumnezeu să ne călăuzească mereu spre a face voia 
Lui! Amin.  
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Predică la Duminica a XXXIV-a după 
Cincizecime [2020] 

 
 

Iubiții mei608,  
 

 
Dumnezeu e Cel care ne dăruie continuu, Care 

ne împarte continuu avuția Sa [Lc. 15, 12], pe când noi 
suntem cei care o risipim continuu [Lc. 15, 13]. Și cum 
risipim noi avuția Lui, cum risipim noi sănătatea pe 
care El ne-o dăruie și timpul mântuirii noastre? Prin 
aceea că trăim desfrânat [Ibidem]! Trăim pierzându-
ne în plăcerile și în comoditatea vieții noastre, trăim 
făcând abstracție de nevoile noastre sufletești și du- 
hovnicești, trăim fără raportare reală la Dumnezeu și 
la oameni. Pentru că noi credem în mod păcătos că 
viața ne aparține, că ea nu e un dar al lui Dumnezeu 
pe care trebuie să îl redăruim Lui, ci e o posesie 
egoistă. Și de aceea ne trăim viața egoist, noi cu noi, 
noi pentru noi, și facem abstracție de ceilalți și, în 
primul rând, de Dumnezeu, de Dăruitorul vieții 
noastre.  

Însă, dacă facem abstracție de Dumnezeu și de 
semenii noștri, noi nu ne câștigăm viața, ci noi ne-o 
pierdem pentru veșnicie. Pentru că ne-o pierdem în 
patimile noastre de rușine, care nu ne ajută nici- 
decum, ci ne scufundă în Iad. Căci, pe cât ne risipim 
în patimi, pe atât nu mai suntem stăpâni pe noi 
înșine și demonii ne stăpânesc. Iar patimile, aidoma 
porcilor [Lc. 15, 15], sunt hulpave, sunt nemâncate, 
vor întotdeauna mai mult, și sufletul nostru sără- 

 
608 Începută la 7. 12, în zi de miercuri, pe 12 februarie 

2020. Cer înnorat, 5 grade, vânt de 19 km/ h.  
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cește în mod extrem. Și numai când ajungi acolo, la 
sărăcia ultimă, la degradarea profundă a firii tale, în- 
țelegi ce ai pierdut, cât de frumoasă a fost viața ta 
înainte de vicii, înainte de destrăbălare și ce catas- 
trofă ai ajuns. Și conștientizarea decăderii interioare 
e primul pas spre pocăință!  

Căci îmbelșugarea de pâini [Lc. 15, 17] e sătura- 
rea de virtuți. Sufletul nostru se satură numai de 
bine, de binele virtuților, de binele lui Dumnezeu. 
Dar când îi dăm să mănânce cele rele sufletului nos- 
tru, când îi dăm păcate, el nu se satură, ci rămâne 
veșnic flămând și însetat. Și aceasta se petrece pentru 
că sufletul nostru e creația lui Dumnezeu. Și sufletul 
nostru se împlinește numai în relația cu Dumnezeu. 
Iar cine iese din relația cu Dumnezeu, acela desfrâ- 
nează, pentru că se lipește de demoni [Lc. 15, 15].  

Lipirea de Dumnezeu e viața duhovnicească cu 
El, e relația noastră de iubire cu El. Pe când lipirea de 
demoni e desfrânare și preadesfrânare, pentru că 
este ieșirea din iubirea de Dumnezeu. Și orice păcat 
al nostru este o ieșire din relația cu Dumnezeu, e un 
act de desfrânare, pentru că e o unire a noastră in- 
terioară cu demonii, cu cei care I se împotrivesc Lui.  

Tocmai de aceea, Taina Mărturisirii este o unire 
interioară cu Dumnezeu și cu Biserica Lui, cu Dum- 
nezeu și cu oamenii. Căci păcatele noastre ne strică 
relația și cu Dumnezeu și cu oamenii, atâta timp cât 
ne strică interior pe noi înșine. Și când ne pare rău 
pentru păcatele noastre și ne pocăim pentru ele, noi 
conștientizăm nevoia de împăcare cu Dumnezeu, cu 
oamenii și cu întreaga creație. Căci ne punem în 
relația reală, firească, duhovnicească cu Dumnezeu 
și cu întreaga Lui creație, adică în starea de oameni 
ascultători de Dumnezeu. Pentru că întreaga creație 
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e a lui Dumnezeu și ea trebuie să I se supună lui 
Dumnezeu.  

Însă supunerea în fața lui Dumnezeu nu e 
militărie, nu e supunere oarbă, ci e supunere fiască, 
delicată, iubitoare! Pentru că noi suntem fiii lui 
Dumnezeu, iar avuția Lui e și avuția noastră. El Își 
împarte avuția Sa cu noi ca un Părinte preaiubitor, 
pentru ca noi să ne bucurăm și acum, dar și veșnic 
împreună cu El. Căci El vrea să fim totdeauna cu El, 
pentru că toate ale Lui sunt și ale noastre [Lc. 15, 31]. 

– Și care este avuția Lui, pe care El o împarte cu 
noi?   

– E slava Lui cea veșnică! Pentru că El ne dăruie 
slava Lui, prin care noi avem toate ale Sale. Pentru că 
slava Lui coboară în noi „pentru lucrarea îndum- 
nezeirii tainice și negrăite a oamenilor”609. Iar în- 
dumnezeirea omului înseamnă că Dumnezeu îl face 
„pe om în tot chipul asemenea Lui, afară de identifi- 
carea în ființă cu El”610. Și Dumnezeu ne îndum- 
nezeiește pe noi prin slava sau harul Lui, „pentru că 
numai harului dumnezeiesc îi este propriu să hără- 
zească ființelor create îndumnezeirea pe măsura lor 
și numai el străluminează firea cu lumina cea mai 
presus de fire și o ridică deasupra hotarelor ei prin 
covârșirea slavei”611 Sale.  

De aceea, parabola de astăzi [Lc. 15, 11-32] tre- 
buie citită ca un legato de expresie. Cei doi fii sunt 
începutul, cuprinsul și împlinirea vieții noastre cu 
Dumnezeu și nu două personaje antagonice. Pentru 
că e nevoie de începutul vieții noastre cu Dumnezeu 

 
609 Filocalia românească, vol. 3, trad. din gr., introd. și 

note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMO, Bucu- 
rești, 2009, p. 101.   

610 Ibidem.  
611 Idem, p. 103-104.  
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prin Botez, orice derapaj de la viața cu Dumnezeu 
trebuie să ne ducă la pocăință, iar pocăința e alipire 
de Dumnezeu și slujire a Lui neîntreruptă.  

Fiul care risipește ne învață că viața adevărată a 
omului e locuire în ascultarea de Tatăl. Escapada 
fiului e o hotărâre personală, dar una neînțeleaptă. 
Pe el nu răul, nu păcatul îl înțelepțește – pentru că 
păcatul îl prostește pe om și nu îl face un om cu 
minte, echilibrat –, ci conștientizarea decăderii per- 
sonale! Când a cunoscut asfixierea păcatului, când a 
cunoscut greața profundă a păcatului, atunci a 
înțeles că nu asta e viața lui, că nu asta vrea să fie. 
Pentru că singurătatea păcatului e lipsa lui Dum- 
nezeu din noi, e starea interioară în care nu mai 
simțim slava Lui în noi. Și atunci, când nu Îl mai sim- 
țim pe El în noi, înțelegem marea dramă a păcatului: 
el ne ia totul și nu ne dă nimic!  

Fiul care n-a ieșit din cuvântul Tatălui este 
adevărata paradigmă de viețuire umană. Ca un prea- 
înțelept, el a stat cu Tatăl și n-a avut nevoie să trăias- 
că drama morții. El a stat viu, a stat cu Dumnezeu și 
n-a vrut să guste amărăciunea morții. Pentru că a 
crescut în viața cu Dumnezeu în mod continuu.  

Numai că Tatăl nu Își abandonează niciodată 
fiii risipitori! El nu abandonează pe nimeni, dar nici 
nu forțează mântuirea oamenilor! Pentru că mân- 
tuirea e relația de iubire dintre Dumnezeu și oameni, 
și nu constrângere. Oamenii trebuie să vină cu mare 
iubire spre Dumnezeu, spre Părintele lor, pe Care Îl 
recunosc în ei înșiși, și să Îi slujească Lui. Oamenii 
știu că împlinirea lor e în El, că întru El au tot binele, 
că viața bună e viața cu El. De aceea, efortul iubirii 
noastre pentru Dumnezeu trebuie să fie real și total. 
Trebuie să dorim cu tot sufletul și trupul nostru pe 
Dumnezeu, adică împlinirea noastră în slava Lui. Și 
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dacă vom face asta, atunci vom trăi încă de acum cu 
Dumnezeu, văzând în noi mântuirea Lui. Căci El ne 
umple pe noi de slava Lui, de aceea prin care noi 
avem toate cele ale Sale. 

Și El nu ne abandonează, pentru că ne primește 
iar și iar la Cina Lui. Dacă nu ne-ar fi iertat pentru 
păcatele noastre, dacă nu ar fi fost cu noi prea- 
milostiv, am fi simțit din plin pedeapsa lui Dum- 
nezeu. Pentru că orice păcat al nostru ar fi fost 
pedepsit imediat. Dar noi simțim nu pedeapsa, ci 
mila Lui nemăsurată! Căci El, spovedindu-ne Lui, ne 
iartă iar și iar și ne primește la Masa Lui, unde trăim 
toată împlinirea duhovnicească a vieții noastre. Pen- 
tru că noi Îl primim pe Domnul și suntem cu El, cu 
Cel care ne curățește de păcatele noastre și ne vin- 
decă de patimile noastre.   

Însă Sfântul Petros ne avertizează că nu trebuie 
să avem libertatea noastră, faptul de a alege, „ca 
acoperământ al răutății [ὡς ἐπικάλυμμα τῆς κακίας]” 
[I Petr. 2, 16, BYZ]. Că nu trebuie să alegem să ne 
îmbrăcăm în răutate, în patimi, ci în toată dreptatea, 
în toată virtutea lui Dumnezeu. Pentru că acoperirea 
în răutate înseamnă dezbrăcarea de tot binele, pe 
când îmbrăcarea în Dumnezeu înseamnă îmbrăcarea 
în slava Lui. Iar Protopărinții noștri, prin păcat, au 
conștientizat că sunt goi [Fac. 3, 7] de slava Lui, după 
cum fiul risipitor a conștientizat că e flămând [Lc. 15, 
17], când a văzut că piere de foame [Ibidem], de foa- 
mea cea duhovnicească.  

Și mori de foame, atunci când nu mănânci slava 
lui Dumnezeu! Când nu mănânci slava Lui din Euha- 
ristie și din toate Slujbele Bisericii, din Scriptură și 
din toate cărțile luminate de Dumnezeu, din oame- 
nii Lui și din întreaga creație. Pentru că sufletul nos- 
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tru e flămând după slava lui Dumnezeu și o mănâncă 
oriunde o găsește. 

Așadar, iubiții mei, trebuie să rămânem cu 
Tatăl nostru și să mergem mereu spre El [Lc. 15, 20] 
în inima noastră! Pentru că El știe slăbiciunile noas- 
tre, dar și iubirea noastră pentru El. Iar dacă un tată 
pământesc știe când noi facem vreo prostie și înțe- 
lege și motivațiile pentru care păcătuim, cu atâta mai 
mult știe și înțelege Dumnezeu starea noastră in- 
terioară. Lui nu trebuie să Îi explicăm de ce am pă- 
cătuit, ci trebuie doar să recunoaștem păcatele noas- 
tre înaintea Lui. Iar rugăciunea noastră trebuie să 
ceară mila Lui, ca El să ne vindece, și nu să fie o 
etalare de sine. Căci rugăciunea nu e lăudare de sine 
înaintea Lui, ci recunoaștere a păcătoșeniei perso- 
nale.   

De aceea, recunoscându-ne mereu păcatele 
noastre înaintea Lui, să ne rugăm pentru mântuirea 
noastră și a întregii lumi! Căci toți avem nevoie de 
mila și de ajutorul lui Dumnezeu. Toți ne mântuim 
prin mila și ajutorul Lui, pe care El ni le dăruie din 
belșug.  

Săptămâna asta ne-am bucurat de praznicul 
Sfântului Haralambos [Χαράλαμπος]612, Părintele 
nostru, alături de toți cei care au venit la praznic. 
Procesiunea prin oraș a fost o mărturisire de cre- 
dință, iar slujirea împreună a confraților noștri o 
mărturie a unității noastre. Pentru că Biserica tre- 
buie să se strângă în slujire pentru ca să prăz- 
nuiască. Iar a prăznui nu înseamnă a bifa prezența la 
praznic, ci a te bucura dimpreună cu Dumnezeu, cu 
oamenii și cu întreaga creație. După cum postul 
nostru, începând cu 2 martie, nu e o cură de slăbire 
subiectivă, în care nu ne pasă de ceilalți, ci pocăința 

 
612 Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Charalambos.  
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noastră și strigătul nostru de rugăciune pentru în- 
treaga umanitate. Pentru că a prăznui, ca și a posti, 
înseamnă a sluji. Înseamnă să Îi slujești lui Dum- 
nezeu, dar să slujești și oamenilor. Și noi slujim prin 
continua noastră deschidere spre Dumnezeu și spre 
oameni și spre întreaga creație a lui Dumnezeu. 
Slujim prin aceea că ne plecăm continuu lui Dum- 
nezeu, pentru ca voia Lui să se facă în noi înșine și în 
întreaga Lui creație.  

Să ne rugăm Domnului ca să înțelegem voia Lui 
cu noi! Să ne rugăm Lui pentru a fi tot mai deschiși, 
tot mai sinceri, tot mai înțelegători! Căci numai El ne 
învață cu adevărat ce să facem în viața noastră. 
Amin!  
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Predică la Duminica Înfricoșătoarei Jude- 
căți a Domnului [2020]  

 
 

Iubiții mei613,  
 

 
la fiecare sinaxă euharistică, noi ne aducem 

aminte de toate lucrurile mântuitoare făcute de 
Domnul pentru noi. Adică de Crucea Lui, de Mor- 
mântul Lui, de Învierea Lui cea de a treia zi, de 
Înălțarea Lui întru ceruri și de șederea în cele de-a 
dreapta Tatălui, dar și de „cea de-a doua și slăvita 
iarăși Venire [τῆς δευτέρας καὶ ἐνδόξου πάλιν Παρου- 
σίας]”614 a Lui.  

Însă Parusia Lui va fi un eveniment eshatologic, 
moment în care El va transfigura întreaga Lui creație! 
Și cu toate acestea, la fiecare Dumnezeiască Litur- 
ghie noi trăim a doua Lui Venire, Parusia Lui, ca pe 
un eveniment deja asumat de către noi, pentru care 
Îi mulțumim Domnului. Căci noi Îi mulțumim Lui 
pentru ceea ce a făcut pentru noi, pentru ceea ce face 
pentru noi acum, în clipa de față, și pentru ceea ce va 
face pentru noi până la sfârșitul veacurilor și în în- 
treaga Lui veșnicie.  

Tocmai de aceea, slujirea noastră liturgică e o 
continuă mulțumire față de binefacerile revărsate de 
El în viața Bisericii și a întregii lumi și, în același 
timp, e o continuă doxologie, o continuă lăudare a 
lui Dumnezeu și o continuă cerere a milei și a iertării 
Lui. Pentru că noi așteptăm toate de la Dumnezeul 

 
613 Începută la 11. 09 minute, în zi de miercuri, pe 19 

februarie 2020. Cer înnorat, 11 grade, vânt de 14 km/ h.  
614 Cf.  
http://glt.goarch.org/texts/Oro/Sun_Liturgy.html.  

480

http://glt.goarch.org/texts/Oro/Sun_Liturgy.html


mântuirii noastre, pentru că în El ne-am pus toată 
nădejdea noastră.  

Și când Sfintele Taine ale Domnului sunt în fața 
noastră, noi ne rugăm ca ele să ne fie „în[tru] îndrăz- 
neala cea către Tine, [iar] nu în[tru] judecată sau 
în[tru] osândă [εἰς παρρησίαν τὴν πρὸς Σέ, μὴ εἰς 
κρῖμα ἢ εἰς κατάκριμα]”615. Și când vorbim aici despre 
judecată, ne referim la Judecata cea de obște a  Dom- 
nului, pe care o pomenim astăzi, iar osânda e partea 
celor din cele de-a stânga [τοῖς ἐξ εὐωνύμων], a celor 
care au fost blestemați, și care vor merge „întru focul 
cel veșnic [εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον], cel pregătit diavo- 
lului și îngerilor lui [τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ 
τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ]” [Mt. 25, 41, BYZ]. Însă diavolul 
nu are îngeri ai lui, îngeri creați de el, pentru că toți 
Îngerii sunt creația lui Dumnezeu. Dar pe diavolul, 
în căderea lui, l-au urmat anumiți îngeri, întune- 
cându-se și ei ca și el, de aceea Domnul spune că 
aceștia, cei care au urmat diavolului, sunt „îngerii 
lui”. Pentru că s-au făcut aidoma lui în răutate și în 
perversitate.  

Iar focul cel veșnic, cel pregătit diavolului și 
îngerilor Lui, e slava Lui cea veșnică. E slava din care 
demonii au căzut și din care și noi am căzut și cădem 
prin multele noastre păcate. Pentru că atunci când 
iubim păcatele și ele ne deformează firea noastră, 
atunci resimțim slava Lui nu ca pe cea mai mare 
binefacere, ci ca pe cea mai mare pedeapsă. Căci și 
demonii, cât și cei păcătoși nu pot suporta slava Lui 
și o văd ca pe un foc, când ea este lumină preacurată 
și preasfântă, care izvorăște veșnic din Dumnezeu și 
care îi curățește și îi luminează și îi sfințește pe toți 
cei credincioși Lui. Dar dacă avem îndrăzneală la 
Dumnezeu, dacă avem slava Lui în noi înșine, atunci 

 
615 Ibidem.  
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noi experimentăm schimbările cele dumnezeiești în 
ființa noastră. Adică trăim în noi înșine, împărtă- 
șindu-ne cu Domnul, trezia [νῆψιν] cea duhovni- 
cească a sufletului, iertarea păcatelor noastre, 
împărtășirea [κοινωνίαν] cu Duhul Sfânt, pentru ca 
să moștenim Împărăția lui Dumnezeu616. Și când 
vorbim de împărtășirea Duhului Sfânt ne referim la 
primirea slavei Lui, în mod simțit duhovnicește, în 
sufletul și în trupul nostru, prin care noi ne curățim, 
ne luminăm și ne sfințim cu totul. Căci numai slava 
Lui cea veșnică ne sfințește pe noi, pentru că ea este 
viața noastră cea duhovnicească.  

Din acest motiv, toată Evanghelia zilei de astăzi 
[Mt. 25, 31-46] trebuie citită din perspectiva expe- 
rienței slavei lui Dumnezeu în noi înșine. Căci cine Îl 
cunoaște pe Dumnezeu prin slava Lui, acela Îl vede 
pe Dumnezeu în toți cei care suferă, în toți cei care 
au nevoie de El. Pe când cei care sunt orbi duhov- 
nicește, cei care nu văd prin slava Lui, nu Îl văd pe El 
în creația Lui. Și când nu Îl simți și nu Îl vezi pe 
Dumnezeu în creația Lui, consideri că lumea, în 
totalitatea ei, este singură, e părăsită de El.  

Însă lumea nu a fost, nu este și nu va fi niciodată 
părăsită de Dumnezeu, pentru că ea a fost zidită în 
slava Lui și e susținută de El prin slava Lui! Funda- 
mentul lumii este slava lui Dumnezeu. De aceea, 
dacă nu vezi că întreaga lume e plină de slava lui 
Dumnezeu, de frumusețea, de bunătatea și de înțe- 
lepciunea Lui, nu vezi nimic. Ești mort pentru El, 
pentru că stai în păcatele tale. Și păcatele noastre 
sunt cele care ne despart de Dumnezeu, ele sunt cele 
care ne orbesc, ele sunt cele care ne fac insensibili și 
reci la nevoile reale ale semenilor noștri.  

 
616 Ibidem.  

482



Ca să vorbească despre semenii noștri, Domnul 
folosește un adjectiv la superlativ: τῶν ἐλαχίστων [cei 
foarte mici], spunând: „Amin zic vouă [Ἀμὴν λέγω 
ὑμῖν], întrucât ați făcut unuia [dintre] acești frați ai 
Mei cei foarte mici [ἐφ᾽ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων 
τῶν ἀδελφῶν Μου τῶν ἐλαχίστων], Mie Mi-ați făcut 
[Ἐμοὶ ἐποιήσατε]” [Mt. 25, 40, BYZ].  

Și El îi numește pe toți oamenii frații Lui, fără 
să minimalizeze pe cineva. Numai noi ne uităm de 
sus la confrații noștri și îi minimalizăm! Pe când 
Domnul ne spune dimpotrivă: că nu există niciun om 
foarte mic în ochii Lui, că nu e niciunul neinteresant 
pentru El, pentru că toți sunt creația Lui.  

Și aici Domnul ne mustră cu putere aroganța 
noastră și modul nostru interesat în care vorbim cu 
oamenii. Căci unora le trecem cu vederea păcatele, 
pentru că avem interese legate de ei, pe când altora 
le dezvelim repede păcatele, râzând de ei. Numai că 
nimeni nu e de lepădat în fața Lui! Pentru că Dum- 
nezeu dorește mântuirea tuturor oamenilor. Și de 
aceea, El a pregătit pentru toți Împărăția Lui cea veș- 
nică. Și oamenii sunt chemați continuu la Împărăția 
Lui, la comuniunea veșnică cu Dumnezeu, cu Îngerii 
și cu Sfinții Lui, pentru ca să se bucure și să se vese- 
lească veșnic cu Dumnezeu și cu robii Lui.   

Însă, și pentru cei care Îl vor, cât și pentru cei 
care nu Îl vor, El nu are altceva de dăruit decât slava 
Lui. Care izvorăște veșnic din ființa Lui și ea este 
viața întregii existențe. El Se arată veșnic dăruitor de 
iubire și de bunătate, pentru că așa este El.  

De aceea, „focul cel veșnic [τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον]”, 
cel pregătit diavolului și îngerilor lui [Mt. 25, 41, 
BYZ], nu e un foc material, pentru că nu există foc 
material veșnic. Toată materia a fost creată de Dum- 
nezeu. Focul material e creația lui Dumnezeu, dar 
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focul cel veșnic e slava Lui resimțită ca foc de către 
cei păcătoși și nu ca lumină, ca pedeapsă și nu ca 
binecuvântare și fericire veșnică. Pentru că numai 
slava Lui cea veșnică și necreată izvorăște veșnic din 
Dumnezeu și numai El e veșnic.  

Și El, pentru toți, a întemeiat Împărăția Lui cea 
pregătită nouă [τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν] de la înte- 
meierea lumii [ἀπὸ καταβολῆς κόσμου] [Mt. 25, 34, 
BYZ]. Ne este pregătită nouă Împărăția, cu sensul că, 
de la primul și până la ultimul om care se va naște pe 
pământ, toți putem fi membri ai Împărăției Sale. Toți 
ne putem mântui, dacă ne ostenim pentru aceasta. 
Dar Împărăția Lui e veșnică și nu a apărut odată cu 
creația! Pentru că El este Împărăția, la care ne-a făcut 
pe noi părtași, pe noi, creația Sa. Pentru că ne-a dat 
tuturor posibilitatea de a avea o relație cu El pentru 
veșnicie, în care ne putem umple veșnic de slava Lui.  

De aceea, El ne cere să vedem oamenii, să 
vedem oamenii în adâncul lor, și să Îl vedem pe El în 
oameni. Dumnezeu ne cere să nu socotim nicio 
creație a Lui ca fiind lipsită de importanță. Pentru că 
vom găsi prezența Lui, dacă vom cerceta cu inimă 
bună, în orice parte a creației Sale, vom găsi măreția 
Lui în cea mai mică porțiune din creația Sa. Și acesta 
e un îndemn și pentru oamenii de știință și pentru 
artiști și pentru scriitori și pentru filosofi și pentru 
psihologi și pentru toți credincioșii lui Dumnezeu: să 
privim în profunzime fiecare om, fiecare detaliu, fie- 
care nuanță. Pentru că Dumnezeu ne vorbește prin 
toată creația Lui și ne conduce prin ea către Sine.  

Rugăciunea, milostenia, iertarea, întreaga asce- 
ză sunt căi de cunoaștere a lui Dumnezeu, dar și a 
noastră. Pentru că, prin toate faptele credinței noas- 
tre, noi cerem ca Dumnezeu să ni Se reveleze în mod 
personal. Și Dumnezeu ni Se revelează fiecăruia în 
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parte pe măsura înțelegerii noastre! Într-un fel când 
suntem mici, în alt fel când suntem adolescenți, în 
alt fel cât suntem maturi, în alt fel când suntem bă- 
trâni, dar ne vorbește despre El.  

Tocmai de aceea nu putem să spunem niciunul 
dintre noi că n-am știut că există un Dumnezeu și că 
El cere exigență de la noi. Faptul că Îl desconsiderăm, 
că Îi desconsiderăm poruncile și semnele din viața 
noastră nu e un semn de slăbiciune din partea Lui, ci 
de mare dragoste și înțelegere față de noi. Pentru că 
nu El e slab, ci noi suntem slabi! Noi nu împlinim po- 
runcile Lui, pentru că suntem slabi și nerecu- 
noscători, și nu pentru că ele nu sunt tari. Pentru că 
poruncile Lui sunt pline de tărie duhovnicească, sunt 
pline de viață și de sfințenie. Dacă le-am împlini, am 
cunoaște tăria lor, care e tăria Lui cea dumnezeiască. 
Dacă le-am împlini, atunci și noi am fi tari împotriva 
ispitelor și a patimilor noastre, pentru că ne-am um- 
ple, prin împlinirea lor, de slava Lui cea veșnică.  

Iar postul care începe mâine, postul de carne, 
ne face tari și nu slabi. Pentru că mâncarea la discre- 
ție ne slăbește, ne face să fim plini de pofte, de slăbi- 
ciune. Dar, dacă îți pui opreliști, dacă te abții de la a 
mânca, de a la face anumite lucruri, atunci te în- 
tărești împotriva poftei tale, pentru că ajungi să o 
stăpânești. Și ne stăpânim, dacă ne biruim interior 
patimile noastre. Ne întărim duhovnicește, dacă fa- 
cem ceea ce vrea Dumnezeu să facem.  

De aceea, iubiții mei, Dumnezeu ne cere de 
acum să postim și să ne pocăim pentru păcatele 
noastre! Ne cere să citim cărțile Lui și să Îi slujim Lui 
neîncetat, ziua și noaptea! Pentru că El dorește ca noi 
să fim treji, cu inimă văzătoare de Dumnezeu, cu 
inimă smerită și bună. Vă doresc postire cu pace și 
cu luminare dumnezeiască! Amin!  
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Predică la Duminica Izgonirii Protopă- 
rintelui Adam din Paradisul desfătării [2020]  

 
 

Iubiții mei617,  
 

 
cântările din Triod ale acestei zile ne vorbesc 

despre începutul durerilor noastre, adică despre 
căderea în păcat a Protopărinților noștri Adam și 
Eva. Pentru că durerile neamului omenesc au în- 
ceput odată cu păcătuirea lor și cu izgonirea lor „din 
Paradisul desfătării [ἀπὸ τοῦ Παραδείσου τῆς τρυ- 
φῆς]”618. Pentru că durerea, ca și boala, ca și moartea 
sunt consecințele rele ale păcatului. 

Și păcatul lor, al Protopărinților noștri Adam și 
Eva, deși poate părea mic în aparență, acela de a fi 
mâncat din pomul interzis lor de Dumnezeu, a fost 
unul care a afectat întreaga creație și, în primul rând, 
i-a afectat pe oameni. Căci, „pentru mâncare [διὰ τῆς 
βρώσεως]”619, au fost izgoniți ei din Paradis. Pentru 
că porunca postului, dată lor de Dumnezeu, era 
singura lor poruncă prin care puteau înainta la 
nesfârșit în viața cu Dumnezeu. De aceea, în pocăin- 
ța lor nesfârșită de după izgonirea din Paradis, 
Protopărinții noștri Adam și Eva au înțeles că această 
singură poruncă a Stăpânului, pe care ei au încălcat-
o, i-a lipsit de tot binele620. Pentru că neascultarea de 
Dumnezeu ne lipsește pe toți, oricare am fi noi, de 
tot binele de acum și de cel veșnic.  

 
617 Începută la 9. 31, în zi de miercuri, pe 26 februarie 

2020. Zi cu soare și nori, 8 grade, vânt de 13 km/ h.  
618 Cf. http://glt.goarch.org/texts/Tri/t49.html.  
619 Ibidem.  
620 Ibidem.  
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Slujba de azi subliniază cu putere căderea Pro- 
topărinților noștri și plânsul lor după Paradis, dar nu 
ne duce mai departe. Nu ne vorbește despre ce s-a 
petrecut cu ei pe mai departe. Și cine nu cunoaște 
faptul că Protopărinții noștri Adam și Eva sunt primii 
Sfinți ai Bisericii și ai întregii lumi, va rămâne cu o 
imagine deformată despre Sfinții noștri Protopărinți 
Adam și Eva. Pentru că ei au păcătuit, păcatul lor a 
fost unul dramatic pentru ei și pentru întreaga crea- 
ție, dar ei s-au și pocăit pentru el din destul!  

Tocmai de aceea, în Utrenia Învierii, Domnul 
ne spune: „Să se bucure făptura, să se veselească toți 
pământenii, că vrăjmașul, Iadul, s-a prădat! Femeile 
cu miruri să iasă în întâmpinare, că izbăvesc pe 
Adam și pe Eva cu tot neamul și a treia zi voi în- 
via!”621. Pentru că El i-a scos din Iad pe Sfinții 
Protopărinți Adam și Eva, dimpreună cu tot neamul 
celor Sfinți, odată cu pogorârea Sa la Iad. Pentru că 
toți Sfinții Vechiului Testament erau în Iad, până 
când Domnul a coborât în Iad! Și, coborând El în Iad, 
ca un biruitor, i-a înviat pe ei și i-a întors iarăși în Pa- 
radis. 

Așa că cei doi Protopărinți ai noștri, la a căror 
cădere medităm astăzi, nu au rămas în moartea lor 
sufletească, ci au înviat duhovnicește prin pocăință. 
Iar ei nu sunt cu cei păcătoși, ci sunt cu cei Sfinți ai 
lui Dumnezeu și cu Îngerii Lui. Și când Dumnezeu 
ne dă să medităm la păcatele Sfinților Lui, El ne în- 
vață nu să minimalizăm sfințenia, ci să conștien- 
tizăm ce mare dramă e păcatul.  

De aceea, nu contează care e păcatul nostru, 
atâta timp cât orice păcat începe moartea în noi 
înșine. Pentru că tot păcatul e moarte și deloc viață.  

 
621 Penticostar, ed. BOR 1999, p. 12.  
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Și, „din pricina desfătării și neascultării celui 
dintâi Adam, Domnul a postit patruzeci de zile și a 
ascultat. Pentru aceasta a și fost izvodit de Sfinții 
Apostoli acest post de patruzeci de zile pentru ca noi, 
prin paza poruncii, să dobândim cu ajutorul postului 
nestricăciunea pierdută de Adam, care a pătimit 
pentru că n-a păzit porunca”622.  

Pentru că postul e poruncă dumnezeiască și 
semn al ascultării de Dumnezeu. El e vindecarea 
noastră sufletească și trupească, e umplerea noastră 
de curăție, de pace și de sfințenie. Și tocmai de aceea, 
la începutul acestui mare post, noi Îi cerem Dom- 
nului: „Întărește-ne cu puterea Ta, ca să ne nevoim 
...cu bună nevoință, spre slava numelui Tău celui 
sfânt și spre iertarea păcatelor noastre, spre omo- 
rârea patimilor și stârpirea a tot păcatul, pentru ca, 
prin pocăință, împreună cu Tine răstignindu-ne și 
îngropându-ne, să înviem duhovnicește, ridicați din 
faptele cele moarte și să viețuim cu bună plăcere 
înaintea Ta în toate zilele noastre”623.  

Pentru că postul nu înseamnă numai a nu mân- 
ca, ci și a ne lupta cu patimile din noi înșine. Postul 
nu înseamnă numai a nu mânca carne, ouă, brânză, 
lapte, pește, ci și a lucra virtuțile cele dumnezeiești. 
Căci dacă ne umplem de răbdare, de pace, de curăție, 
de simplitate, de bunătate, de smerenie, noi postim 
duhovnicește și postul acesta ne schimbă interior.  

Postul nu-l omoară pe om, ci-i ofilește pornirile 
rele din el! Postul sleiește de putere trupească, dar ne 
umple de slava Lui. Și pocăința pe care trebuie să o 
învățăm de la Sfinții noștri Protopărinți Adam și Eva 
e pocăința mântuirii noastre.  

 
622 Triodul, ed. BOR 2000, p. 104-105.  
623 Molitfelnic, Ed. BOR 2019, p. 863.  
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Pentru că ei au căzut din slava lui Dumnezeu, 
așa cum cădem și noi când păcătuim. Ei nu știau ce 
înseamnă a păcătui, pe când noi avem multe exem- 
ple înaintea noastră. Și noi cu atât mai mult trebuie 
să ne pocăim, cu cât știm ce mare nenorocire e pă- 
catul.  

Pentru că păcatul distruge orice bine și orice 
frumusețe din noi înșine. El, cel care pare dulce când 
îl faci, e mai apoi amărăciune nesfârșită. Și vezi acest 
lucru atunci când cazi la boală, datorită păcatelor 
tale, și trăiești în chinuri consecințele păcatelor tale.  
Ele, urmările păcatului, sunt amare! Atunci înțelegi 
ce e păcatul: când nu poți scăpa de durere, de chin, 
de neputință. Înțelegi că el e un chin nesfârșit, care 
nu aduce niciun bine.  

De aceea, iubiții mei, postirea e ferire de durere! 
Dacă nu vrem dureri în noi înșine, atunci să postim 
și să nu păcătuim! Căci postul ne ține departe de îm- 
buibare, și de la mâncatul mult vin multe boli, multe 
necazuri în trupul nostru.  

Vă doresc un post cu pace și cu multă bine- 
cuvântare dumnezeiască! Amin!  
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Predică la Duminica întâi din Postul Mare 
[2020]  

 
Iubiții mei624,  

 
 
bucuria de Dumnezeu și de oameni este ca- 

racteristica fundamentală a vieții ortodoxe. Pentru 
că viața noastră este darul lui Dumnezeu și El este 
Cel care ne ține pe toți în existență, pentru ca să 
învățăm să ne iubim unii pe alții. Fiindcă scopul vie- 
ții noastre e acela de a împlini porunca Lui, porunca 
iubirii Sale de oameni. Căci „poruncă nouă vă dau 
vouă [ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν], ca să vă iubiți 
unul pe altul [ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους]; ca și voi să vă 
iubiți unul pe altul [ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους], 
precum [Eu] v-am iubit pe voi [καθὼς ἠγάπησα 
ὑμᾶς]” [In. 13, 34, BYZ].  

Pentru că porunca Lui nu e doar să ne iubim 
unii pe alții, ci să ne iubim așa după cum El ne iu- 
bește pe noi. Adică să ne iubim în mod desăvârșit, în 
mod sfânt unii pe alții, dorindu-ne tot binele unii 
altora și ajutându-ne unii pe alții la mântuirea noas- 
tră. Iar dacă Dumnezeul mântuirii noastre pune iu- 
birea sfântă, iubirea frățească drept fundament al 
relațiilor dintre noi, atunci El este Dumnezeul iubirii 
și al comuniunii. Pentru că numai un Dumnezeu 
care este iubire și comuniune din veci și pentru veci 
poate porunci iubirea și comuniunea drept mod de a 
fi pentru oameni. Fiindcă El ne poruncește ceea ce 
este El, ne poruncește modul Lui de a fi, dorind ca și 
noi să fim ca El.  

 
624 Începută la 8. 06 minute, în zi de miercuri, pe 4 

martie 2020. Soare și nori, 9 grade, vânt de 8 km/ h.  
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Precum Eu vă iubesc pe voi, așa și voi să vă 
iubiți unii pe alții! Și noi învățăm toată viața noastră 
iubirea Lui pentru noi. Pentru că în fiecare zi noi 
experimentăm iubirea și mila Lui față de noi.  

Înainte de vizitele pastorale de pe 2 și 3 martie 
am fost slăbit mult de gripa pe care am avut-o. 
Fierbințeală multă în trup, pasaje de frig interior, 
lipsa chefului de a mânca, simțeam acut mirosurile 
rele, dar mă scufundam în somn ca într-un loc de 
refugiu. Și simțeam atât de subțire viața, de parcă ar 
fi fost o singură suflare. Pentru că oricând poți să 
treci dincolo, în veșnicie, și tot ceea ce ni se pare a fi 
nouă durabil, să nu mai existe.  

Dar Preacurata Stăpână m-a reparat la fix, la 
timpul optim și am fost propriu slujirii! Și când am 
venit în casele dumneavoastră, dimpreună cu pri- 
mele adieri ale primăverii, m-am bucurat de toate ca 
un înviat din morți. M-am bucurat cu simplitate și 
cu voioșie. Pentru că boala te ține în preajma morții, 
tocmai ca să simți cât de prețioasă și de simplă e viața 
noastră. Și cum noi ne-o complicăm cu păcatele 
noastre, cu modul nostru adesea străin de existența 
lui Dumnezeu.  

Primăvara lui Dumnezeu, cea cu iarbă fru- 
moasă, cu muguri înverziți, cu flori de diverse nuan- 
țe, e o lecție enormă de simplitate. Simplitatea flo- 
rilor e simplitatea vieții curate pe care ne-o cere 
Dumnezeu. Cărțile Bisericii ne vorbesc în mod sim- 
plu, dar profund despre Dumnezeul iubirii noastre și 
despre faptele Lui în mijlocul nostru. Și aceasta, 
pentru ca și prin creația, dar și prin cărțile Lui și prin 
tot modul de a fi al Bisericii, Dumnezeu să ne vor- 
bească despre viața așezată, simplă, cuminte a creș- 
tinilor. Și un popor își dovedește religiozitatea lui nu 
în primul rând prin cărți și prin vorbe, ci, mai degra- 
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bă, prin modul lui de a fi. Prin ceea ce face dincolo 
de cuvinte. Pentru că așezarea profundă în voia lui 
Dumnezeu se vede în fiecare nuanță a vieții omului.  

Cine se bucură de viață ca de darul cel mare al 
lui Dumnezeu și conștientizează că fără Dumnezeu 
nu putem face nimic, acela își trăiește viața cu frică 
de Dumnezeu. El știe că depinde de Dumnezeu și că 
certările lui Dumnezeu fac parte din viața lui. Așa 
după cum și bucuriile lui Dumnezeu fac parte din 
viața sa. Și dacă tot ceea ce noi trăim se petrece cu 
voia lui Dumnezeu, atunci nu mai trăim frici păcă- 
toase, puerile, mici, ci doar frica fundamentală: aceea 
de a nu păcătui înaintea lui Dumnezeu.  

Am stat de vorbă, ne-am bucurat, ne-am dat 
daruri unii altora. Ne-am bucurat în mod simplu, dar 
profund unii de alții. Pentru că ceea ce contează e 
cum rămânem unii în alții, cum rămânem în inima 
celorlalți. Și dacă rămânem în inima celor care ne-au 
cunoscut, rămânem și în iubirea și rugăciunea lor. 
Pentru că oamenii se bucură de cei care le-au făcut 
bucurii, de cei care i-au iubit și prețuit. Și, cu vârsta, 
prețuiești tot mai mult oamenii, dăruirea și bucuria 
lor, pentru că înțelegi că există în ei o luptă vie, con- 
tinuă, pentru a rămâne oameni, pentru a rămâne oa- 
meni vii și iubitori.  

La polul opus, cine a pierdut lupta pentru bu- 
curie, a devenit însingurat, ursuz, fără chef de oa- 
meni. Și nu pentru că nu dorește să fie bucuros, ci 
pentru că l-au copleșit durerile, dezamăgirile, gân- 
durile rele. Un om trist este un om care a abdicat de 
la bucurie. Dar ca să renunți la bucurie trebuie să 
renunți la iubire. Și oamenii, adesea, renunță la 
iubire dintr-o mare dezamăgire, din neputința de a 
ierta. Însă, tocmai în puterea de a ierta stă iubirea! 
Pentru că nu există lucru pe care nu îl putem ierta, 

492



atâta timp cât nu există păcat pe care Dumnezeu nu 
îl poate ierta. Și dacă Dumnezeu ne iartă toate, cum 
nu putem noi să iertăm toate? Însă noi putem să 
iertăm toate, dar trebuie să facem acest efort inte- 
rior. Și iertarea tuturor e o mare eliberare interioară, 
care ne umple de multă iubire pentru Dumnezeu și 
pentru oameni.  

Iertarea este echilibrul vieții noastre! Și din 
iertarea tuturor oamenilor izvorăște continuu iubire 
pentru toți oameni și rugăciune pentru toți oamenii. 
Și cine e rugăciune și iubire pentru toți, acela e un 
om bucuros, e un om dăruitor, e un om omenos, pen- 
tru că face toate pentru binele oamenilor.  

Adesea vorbesc cu oameni care nu sunt cre- 
dincioși, dar care, în subsidiar, se simt bine vorbind 
cu mine. Pentru că liniștea mea îi atinge și pe ei, 
liniștea mea plină de slava lui Dumnezeu, și modul 
meu pașnic de a vorbi cu oamenii le face bine. Și 
aceasta se petrece, pentru că oamenii au nevoie să 
vorbească cu adevărat cu cineva, fără să se certe în 
cuvinte. Au nevoie să se odihnească sufletește vor- 
bind cu cineva. La rândul meu, vorbesc adesea cu 
oameni credincioși, umplându-mă din liniștea și din 
cumințenia și din credința lor cea multă. Ceea ce 
izvorăște din oameni, vorbește cu putere despre ei. 

De aceea, mărturisirea credinței ortodoxe por- 
nește din tăcerea inimii noastre, din pacea duhovni- 
cească din noi înșine. În adâncul nostru suntem creș- 
tini ortodocși, în adâncul nostru e comoara credinței 
noastre, și din comoara aceasta scoatem faptele 
credinței și ale evlaviei noastre. Pentru că această 
comoară a credinței e darul lui Dumnezeu sădit în 
noi, iar noi îl lăsăm să crească precum un copac al 
nădejdii și al iubirii pentru Dumnezeu.  
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Pictăm Sfintele Icoane cu credința din noi 
înșine. Le introducem în Bisericile noastre ca pe 
mărturia vieții noastre în Dumnezeu. Pentru că Icoa- 
na ne vorbește teologic despre credința noastră. Ne 
vorbește despre cum creștem noi în viața cu Dum- 
nezeu și despre cum ne sfințim în mod continuu. 
Pentru că fiecare dintre noi suntem chemați să fim 
icoanele lui Dumnezeu, să fim Sfinții pe care El Și-i 
dorește.  

Iar Sfinții au o singură iubire: pe Dumnezeu! Ei 
Îl iubesc pe Dumnezeu și se iubesc unii pe alții. Iar 
Împărăția lui Dumnezeu e Împărăția iubirii și a păcii 
și a bucuriei de Dumnezeu și de oameni, pentru că e 
singura Împărăție veșnică. La polul opus, Iadul nu 
este o împărăție, pentru că nu are bucurie, nu are 
comuniune, ci numai durere. Și durerea, chinul aces- 
ta veșnic nu înfrățește, ci separă, desparte veșnic. 
Iadul e singurătate pentru că e plin de neiubire. Și nu 
pentru că Dumnezeu nu îi iubește pe cei din Iad, ci 
pentru că ei nu L-au iubit și nu Îl iubesc pe El. Și cei 
din Iad simt iubirea Lui ca pe un chin, ca pe un chin 
veșnic, pentru că nu au iubirea Lui în ei înșiși.  

Și, deși pare imposibil, există oameni care și-au 
ucis iubirea în ei înșiși. Care și-au omorât bucuria, 
dorința de a face bine. Care au înghețat tot mai mult 
în păcatele lor, pentru că nu și-au cerut iertare de la 
Dumnezeu pentru ele. Și pericolul acesta pândește 
pe fiecare în parte, pericolul înghețării interioare, 
dacă ne depărtăm de Dumnezeu. Pentru că, pe mă- 
sură ce ne depărtăm de El, iubirea noastră începe să 
înghețe. Și, în loc să se dăruie, în loc să facă bine, 
iubirea noastră devine una egoistă, care se închide în 
sine și nu mai comunică cu alții.  

Însă Domnul ne cere să împlinim porunca Lui, 
porunca Lui cea nouă: porunca iubirii desăvârșite 
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față de semenii noștri. Ne cere să îi iubim pe toți așa 
după cum îi iubește El. Adică ne cere să nu ne uităm 
la lipsa de respect și la nerecunoștința oamenilor 
vizavi de noi, ci la binele lor veșnic. Pentru că trebuie 
să dorim mântuirea tuturor oamenilor, așa după 
cum o dorește El. Trebuie să dorim binele pentru 
toți, binele real, binele veșnic al oamenilor. Și pentru 
acest bine, noi trebuie să fim prieteni reali pentru 
toți, adică ambasadori ai Împărăției lui Dumnezeu.  

Pentru că oamenii trebuie să vadă în noi slava 
lui Dumnezeu, trebuie să vadă pacea și bucuria Lui, 
pentru ca să se îndrăgostească de El. Noi trebuie să 
fim icoanele cele vii care Îl indicăm pe Cel mai presus 
de toată descrierea. Ca, prin cei văzuți, să fie văzut 
Cel nevăzut, Cel mai presus de toate, dar Care ține 
toate în mâna Sa. Căci așa după cum Fiul, prin 
întruparea Sa, S-a făcut vedere a Tatălui și a Duhului 
Sfânt, tot la fel Sfinții se fac vederi duhovnicești ale 
lui Dumnezeu. Pentru că ei ni-L indică pe Dumne- 
zeul slavei, pe Cel ce este frumusețea întregii creații.  

Aud și citesc adesea cum oamenii se smintesc 
de păcatele noastre, ale ierarhiei Bisericii. Însă cred 
că păcatele noastre nu sunt adevăratul motiv al ne- 
credinței profunde a oamenilor. Pentru că, așa cum 
nu poți renunța la școală datorită unui profesor sau 
după cum nu poți renunța la spitalizare datorită unui 
medic, tot la fel nu poți renunța la Dumnezeu din 
cauza unui Ierarh sau a unui Preot. Pentru că scopul 
credinței e relația cu Dumnezeu și nu cu un Slujitor 
al Său. Preotul și Ierarhul te pun în relație cu 
Dumnezeu, dar ei nu Îl înlocuiesc pe Dumnezeu în 
viața noastră. De aceea, când cineva motivează că 
păcatele cuiva din Biserică l-au făcut necredincios, 
nu spune adevărul. Pentru că credința noastră e în 
Dumnezeu și nu în oameni! Oamenii ne pot îndu- 
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rera, ne pot scandaliza, ne pot mâhni profund, dar la 
Biserică noi venim pentru Dumnezeu și nu pentru 
oameni. Și venim pentru ca să ne umplem de slava 
Lui și de adevărul Său și nu pentru ca să privim în 
dreapta și în stânga și să îi judecăm pe oameni. Căci 
și ei, ca și noi, au lipsurile lor, au păcatele lor. Și toți 
venim la Biserică să ne vindecăm de patimi și să 
învățăm voia lui Dumnezeu.  

Și dacă învățăm voia Lui, înțelegem că toți pă- 
cătuim și că nu avem dreptul să îi judecăm pe con- 
frații noștri, pe cei care sunt păcătoși ca și noi. Pentru 
că scopul venirii lor la Biserică e vindecarea lor inte- 
rioară. Scopul venirii lor aici e pentru a trăi iertarea 
și bucuria lui Dumnezeu.  

Așadar, iubiții mei, relația cu Dumnezeu este 
fundamentul real al relației cu toți oamenii! Și relația 
cu Dumnezeu e o relație de iubire și de încredere 
desăvârșită în El. Și dacă noi dăruim iubire și încre- 
dere desăvârșită oamenilor, dorindu-le mântuirea 
lor, noi dăruim iubirea pe care ne-o dăruie Dum- 
nezeu nouă. Și această iubire a lui Dumnezeu față de 
noi e plină de simplitate și de delicatețe, e plină de 
pace și de voioșie dumnezeiască, care ne umple de 
echilibru și de dorința de a munci în folosul oame- 
nilor.  

Pentru că oamenii care își iubesc pământul și 
curtea și meseria lor se îngrijesc de ele până în ultima 
clipă a vieții lor. Ei știu că mor, ei știu că lasă aceste 
lucruri altora, dar vor ca să muncească până la sfârșit. 
Pentru că vor să le vadă pe toate bine făcute, bine 
întocmite și, la rândul lor, să se simtă împliniți. Și te 
simți împlinit când muncești numai când știi că ceea 
ce tu faci dărui altora. Munca e o împlinire când se 
dăruie, când se lasă altora ca dar. Și cei care o recep- 
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tează ca dar, o receptează ca bucurie, ca împlinire, 
pentru că le-a fost dăruită spre ajutor.  

Și moștenirea lăsată cu dragoste este un ajutor 
real. Față de care trebuie să fim recunoscători. Moș- 
tenirea Bisericii, cea plină de cărți, trebuie tradusă 
iar și iar pentru fiecare generație în parte. Noi înșine 
trebuie să ne facem tot mai cuprinzători pentru viața 
și istoria Bisericii. Pentru că bucuria de Dumnezeu și 
de oameni e cea care ne face vii și plini de entuziasm 
dumnezeiesc.  

Post cu pace și cu multă împlinire!  
Fiți blânzi și omenoși cu toți, pentru ca să trăim 

cu toții în pacea lui Dumnezeu!  
Vă mulțumesc pentru toate și vă doresc numai 

bine! Amin.  
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Predică la Duminica a II-a din Postul Mare 
[2020]  

 
Iubiții mei625,  

 
 
după cum o dezinformare e o minciună cali- 

ficată, făcută cu rea intenție, tot la fel erezia este o 
corupere, o falsificare voită a adevărului. Iar astăzi, 
în duminica Sfântului Grigorios Palamas [Γρηγόριος 
Παλαμάς]626, Părintele nostru, a apărătorului Orto- 
doxiei, a vorbi despre erezie înseamnă a vorbi despre 
stricarea adevărului, a credinței care ne mântuie pe 
noi. Despre lupta susținută a ereticilor împotriva 
mântuirii și sfințirii oamenilor.  

În a doua sa epistolă către Achindinos, Sfântul 
Grigorios Palamas a apărat viața Părinților purtători 
de Dumnezeu627, a celor care se îndumnezeiesc în 
mod zilnic. A apărat modul lor de viețuire duhov- 
nicească. Pe când, în prima epistolă către Varlaam, 
Sfântul Grigorios arată de ce trebuie ascultați Sfinții 
lui Dumnezeu: pentru că ei s-au împărtășit de lu- 
mina înțelegătoare și dumnezeiască a lui Dum- 
nezeu628, de slava Lui cea veșnică. Pentru că, subli- 
niază el, cea mai mare înălțime a cunoașterii lui 

 
625 Începută la 10. 47, în zi de miercuri, pe 11 martie 

2020. Soare, 11 grade, vânt de 21 km/ h.  
626 A se vedea:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Gregory_Palamas.   
627 Sfântul Grigorios Palamas, Opere complete, vol. II, 

Antiepigrafii, Epistolele către Achindinos și Varlaam, cu in- 
troducere, trad. și note de Cristian Chivu, Cornel Coman, 
Adrian Tănăsescu, Caliopie Papacioc, Cristina-Costena Ro- 
gobete, Ed. Gândul Aprins, București, 2013, p. 108-109.  

628 Idem, p. 166-167.  
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Dumnezeu este vederea lui Dumnezeu [θεοπτία]629. 
Pentru că cei care Îl văd pe Dumnezeu în slava Lui, 
aceia sunt învățați de către Dumnezeu cele ale Sale. 
Și când Sfântul Grigorios i-a apărat pe Sfinții care au 
experimentat slava lui Dumnezeu, el i-a apărat pe 
adevărații cunoscători ai lui Dumnezeu și pe ade- 
vărații teologi ai Bisericii.  

Și nici nu putea să facă altfel, după cum nici noi 
nu putem să facem! Pentru că teologii Bisericii sunt 
Sfinții ei și nu oameni din afara Bisericii sau oameni 
din Biserică cu o relație dubioasă cu teologia Bise- 
ricii. Profesioniștii Bisericii sunt Sfinții ei, și noi pe ei 
trebuie să îi ascultăm și să îi urmăm. Căci ei, la rân- 
dul lor, L-au urmat pe Dumnezeu, dar i-au urmat și 
pe Sfinții Lui, pe Sfinții anteriori lor.  

Varlaam miza însă pe filosofii păgâni în cu- 
noașterea adevărului, pe când Sfântul Grigorios 
urma Sfinților cunoscători de Dumnezeu. Pentru că 
Sfinții au urmat întru totul Scripturilor celor insu- 
flate de Dumnezeu630, iar noi trebuie să urmăm pre- 
daniile/ tradițiile [τὰς παραδόσεις] lor631, ale Sfinților 
Lui.  

În epistola a doua către Varlaam, Sfântul Gri- 
gorios îl numește de mai multe ori „Dionisios cel 
Mare”632 pe Sfântul Dionisios Areopagitul, arătând 
prin aceasta evlavia sa cea multă pentru teologia 
dumnezeiască a acestuia. Și învățându-ne și pe noi să 
îl cinstim ca pe Sfântul cel mare al Bisericii, trăitor în 
secolul întâi al Bisericii, și ucenicul Sfântului Pavlos 
Apostolul. Pentru că teologia și istoria Bisericii le 

 
629 Idem, p. 170.  
630 Idem, p. 196-197.  
631 Idem, p. 208-209.  
632 Idem, p. 242, 246, 248, 262. Așa e numit și în 

Epistola a III-a către Achindinos, cf. Idem, p. 302, 310.  
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învățăm de la Sfinții lui Dumnezeu și nu de la oa- 
meni erudiți, dar care neagă în masă Tradiția Bise- 
ricii. Și le învățăm de la Sfinții Lui, împreună cu toată 
evlavia și cu toată curăția care ne mântuie.  

Pentru că teologia trebuie să ne mântuie în pri- 
mul rând și nu să ne facă știutori, erudiți, specialiști. 
Cărțile Tradiției Bisericii sunt pentru a ne sfinți viața, 
punându-ne în relație vie cu Dumnezeu și cu toți 
Sfinții și Îngerii Lui. Pentru că Dumnezeu ni Se 
revelează nouă prin slava Lui cea necreată și, prin 
slava Lui, noi putem să ne curățim, să ne luminăm și 
să ne sfințim viața noastră.  

– De ce a apărat Sfântul Grigorios Palamas ex- 
periența vederii lui Dumnezeu împotriva celor care 
o negau în mod vehement în secolul său?  

– Pentru că ea e fundamentul mântuirii și al în- 
dumnezeirii noastre. Dacă negăm importanța capi- 
tală a vederii lui Dumnezeu în viața noastră, a exta- 
zului dumnezeiesc, noi negăm mântuirea și sfințirea 
oamenilor. Căci nimeni nu Îl poate cunoaște pe 
Dumnezeu fără vederea Lui și nimeni nu se poate 
mântui și sfinți în afara simțirii interioare a harului 
dumnezeiesc și a vederii lui Dumnezeu.  

Achindinos și Varlaam sunt doi eretici care s-au 
împotrivit teologiei și experienței Bisericii și cărora 
le-a răspuns teologic Sfântul Grigorios Palamas. 
Varlaam reducea vederea la mintea omului633, ne- 
gând astfel vederea dumnezeiască, vederea cea mai 
presus de minte a celor care se îndumnezeiesc. 
„Pentru Varlaam, singura lumină spirituală e[ra] lu- 
mina științei, pe care o au învățații, [pe când] lumina 

 
633 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, membru al Aca- 

demiei Române, Viața și învățătura Sfântului Grigorie Pala- 
ma, cu patru tratate traduse, ed. a II-a, cu o prefață revăzută 
de autor, Ed. Scripta, București, 1993, p. 58.  
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pe care spun că o văd isihaștii e fantezie”634. Însă 
lumina pe care o văd isihaștii în mod extatic, cei care 
se nevoiesc pentru liniștirea lor duhovnicească, e 
slava lui Dumnezeu. Și acesta a fost răspunsul Sfân- 
tului Grigorios, care e și răspunsul Bisericii, împo- 
triva lui Varlaam ereticul, a hulitorului de Dum- 
nezeu. 

Varlaam a susținut în mod eretic că lumina 
văzută de Sfinții Apostoli pe Tabor „a fost sensibilă și 
văzută prin aer”635. Pe când Sfântul Grigorios i-a 
replicat, pe mărturia Sfinților, că ei au văzut slava lui 
Dumnezeu cea necreată în mod extatic, adică în 
vedere dumnezeiască. Și pentru că slava Lui e 
necreată, ea „nu se vede cu ochii [fizici] și cu mintea 
naturală, ci cu o putere mai presus de acestea, cu 
puterea Duhului Sfânt”636. Pentru că noi nu putem 
vedea ființa lui Dumnezeu, ci numai slava Lui637 cea 
necreată și veșnică. Iar slava Lui o vedem pe măsura 
sfințeniei noastre și nu pe măsura ei.  

Varlaam considera că „ființa dumnezeiască 
[este] împărtășibilă”638 și, totodată, considera că lu- 
mina arătată de Dumnezeu Sfinților e „materială”639. 
De unde rezulta că Dumnezeu Însuși e „creat”. 
Achindinos considera că ființa lui Dumnezeu este 
„identică” cu slava Lui640 și că „fiecărui om i se dă 
întreaga dumnezeire”641. Dar și Varlaam, cât și 
Achindinos negau pe adevăratul Dumnezeu, pe Cel 

 
634 Idem, p. 53.  
635 Idem, p. 67.  
636 Idem, p. 74.  
637 Idem, p. 77.  
638 Idem, p. 81.  
639 Idem, p. 92.  
640 Idem, p. 135.  
641 Idem, p. 139.  
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care Se arată în slava Lui celor care se sfințesc pentru 
El și se umplu de slava Lui. Ei negau realitatea onto- 
logică a sfințeniei, faptul că omul se poate îndum- 
nezei în mod continuu în fiecare zi.  

De aceea, Sfântul Grigorios Palamas a apărat 
sfințenia ortodocșilor, a apărat calea cea una a sfin- 
țeniei, a apărat nevoința zilnică a celor care se sfin- 
țesc în viața cu Dumnezeu. Pentru că el ne învață pe 
noi că mântuirea e o continuă sfințire pentru Dum- 
nezeu, e o continuă curățire și slujire a lui Dum- 
nezeu.  

Fiindcă postul în care suntem nu are rolul de a 
ne face mai supli la trup, ci pe acela de a ne curăți de 
patimi. „Postul”, spunea Sfântul Ioannis Scărarul, 
„este o silire a firii și o tăiere împrejur a dulceții gâtle- 
jului, [este] curmarea aprinderii [noastre inte- 
rioare], [este] alungarea gândurilor rele și eliberarea 
de visări, curăția rugăciunii, luminătorul sufletului, 
paza minții, înmuierea învârtoșării [inimii noastre], 
ușa străpungerii inimii, suspinul smerit [al sufletului 
nostru], zdrobirea cea veselă [a inimii], încetarea 
multei vorbiri, începutul liniștirii [noastre], străjerul 
ascultării [noastre de Dumnezeu], ușurarea somnu- 
lui [nostru], sănătatea trupului [nostru], pricinuito- 
rul nepătimirii [noastre], iertarea păcatelor [noas- 
tre], ușa și desfătarea raiului”642 pentru noi înșine. 
Pentru că postul ne eliberează sufletul de cele păti- 
mașe și ne dă să dorim pe cele ale lui Dumnezeu. 
Adică împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, care este 
viața noastră reală, viața noastră cea adevărată.  

Însă Sfântul Grigorios Palamas, pentru scrierile 
sale teologice prin care a apărat adevărata teologie a 

 
642 Filocalia românească, vol. 9, trad. din gr., introd. și 

note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMO, Bucu- 
rești, 2013, p. 258.  
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Bisericii, a suferit închisoare. A fost închis în primă- 
vara lui 1343 și a stat închis până în 1347643, adică timp 
de 4 ani de zile. După care Sfântul Grigorios devine 
Mitropolitul Tessalonicului644.  

Însă și înainte, cât și după ce devine Mitropolit, 
Sfântul Grigorios scrie teologie și apără credința Bi- 
sericii, iar teologia sa biruie în cele din urmă. Pentru 
că teologia lui e teologia Bisericii lui Dumnezeu. Pe 
3 august 1368, Sfântul Grigorios Palamas a fost cano- 
nizat ca Sfânt al Bisericii645. Adică la numai 9 ani de 
la adormirea sa, pentru că adormise în ziua de 13 
noiembrie 1359646.  

Într-una din scrierile sale, Sfântul Grigorios 
Palamas ne spune că Sfinții, în veșnicie, vor înainta 
la nesfârșit în vederea lui Dumnezeu647.  

Însă vederea Lui începe de aici, din viața în 
Biserică. Pentru că, prin vederile Sale cele dumne- 
zeiești, El ne învață cele ale Sale. Adică cum este El 
și cum trebuie să devenim noi ca El, cum să devenim 
duhovnicești. Pentru că slava Lui ne face pe noi 
duhovnicești, slava Lui pe care noi o vedem extatic și 
pe care o primim prin Sfintele Taine și Slujbe ale 
Bisericii.  

Așadar, iubiții mei, căutați-L pe Dumnezeu în 
Biserica Lui, pe Dumnezeul Cel viu, pe Cel care ne 
mântuie pe noi! Căci El ne umple de viața Lui, de 
viața Lui cea veșnică. Și, fiind cu El, nu ne vom mai 
teme de nimic, pentru că El este viața, sănătatea, 

 
643 Filocalia românească, vol. 7, cu trad. din gr., introd. 

și note de Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Ed. IBMO, Bucu- 
rești, 2013, p. 251.  

644 Idem, p. 252.  
645 Idem, p. 259.  
646 Idem, p. 258.  
647 Idem, p. 284.  
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bucuria, simplitatea, atenția, pacea și sfințenia noas- 
tră.  

Bucurați-vă întru Domnul și întru curăția pos- 
tului și a rugăciunii Sale! Bucurați-vă cu simplitate și 
cu mulțumire adusă lui Dumnezeu! Pentru că El Se 
bucură când noi Îi mulțumim pentru toate și când ne 
bucurăm de toate binefacerile pe care El le revarsă cu 
îmbelșugare în viața noastră.  

Postul Bisericii ne duce spre Crucea și Învierea 
Domnului. Postul acesta ne simplifică interior și ne 
înduhovnicește, pentru ca noi să retrăim cu smere- 
nie Patimile și Învierea Domnului și arătările Sale 
cele dumnezeiești față de Apostolii Lui. Pentru că 
toate acestea s-au făcut pentru noi și pentru mân- 
tuirea noastră. Pentru ca noi să ne umplem de viața 
lui Dumnezeu și să fim vii întru El.  

Post cu pace pe mai departe și cu pocăință vie! 
Pentru că toate ale postului sunt spre pacea și spre 
mântuirea noastră. Amin!  
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Predică la Duminica a III-a din Postul Ma- 
re [2020] 

 
 

Iubiții mei648,  
 

 
în comparație cu vederea unui film online, viața 

de zi cu zi n-o putem derula pe rapid. N-o putem trăi 
pe sărite. Ca să mai trăiești o zi trebuie să o trăiești 
în fapt. Și, pentru ca să mai trăiești o zi, trebuie să 
trăiești toate cele ale zilei. Așa că, dacă am ajuns 
până azi, până la jumătatea postului, și am postit cu 
cuviință, atunci suntem în pacea lui Dumnezeu și ne 
bucurăm duhovnicește. Pentru că postul ne învață să 
fim cuviincioși, să fim evlavioși, să ne punem încre- 
derea cu totul în Dumnezeu și nu în puterea noastră.  

Căci „Dumnezeul nostru [este] scăparea și pu- 
terea [noastră], ajutorul în necazurile care ne-au 
aflat pe noi foarte [βοηθὸς ἐν θλίψεσιν ταῖς εὑρού- 
σαις ἡμᾶς σφόδρα]” [Ps. 45, 2, LXX]. Și când noi 
venim în Biserica Sa, venim să vedem puterea și slava 
Lui [Ps. 62, 3, LXX]. Venim „să ne închinăm și să 
cădem înaintea Lui [προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσω- 
μεν Αὐτῷ] și să plângem înaintea Domnului, a Celui 
care ne-a făcut pe noi” [Ps. 94, 6, LXX]. Să plângem 
pentru păcatele noastre, dar și de bucurie, pentru bi- 
nefacerile lui Dumnezeu din viața noastră și pentru 
toată mila Lui, pe care El o revarsă în sufletul și în 
trupul nostru.  

În Ps. 98, 5, LXX, Crucea Domnului a fost 
profețită ca un scăunel pentru picioarele Domnului. 

 
648 Începută la 7. 53, zi de marți, 17 martie 2020. Soare, 

minus un grad, vânt de 2 km/ h.  
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Ca un scăunel care odihnește picioarele Sale cele 
preasfinte. Căci se spune aici: „Înălțați pe Domnul 
Dumnezeul nostru [ὑψοῦτε Κύριον τὸν Θεὸν ἡμῶν] și 
vă închinați scăunelului picioarelor Lui [καὶ προσκυ- 
νεῖτε τῷ ὑποποδίῳ τῶν ποδῶν Αὐτοῦ], că sfânt este 
[ὅτι ἅγιός ἐστιν]!”. Și ca să I ne închinăm Lui, Celui 
care S-a răstignit pentru noi și pentru mântuirea 
noastră, mai întâi trebuie să Îl înălțăm în inima noas- 
tră. Să credem că El este Stăpânul și Domnul întregii 
creații și astfel să I ne închinăm Lui, Celui care a mu- 
rit pentru păcatele noastre.  

Substantivul ὑποπόδιον [ipopodion] e format 
din prepoziția ὑπό [ipo], care înseamnă „sub”, și din 
substantivul πούς [pus], care înseamnă „picior”, la 
forma acuzativ, adică πόδιον [podion]. Iar scăunelul 
de pus sub picioare sau ipopodionul este Crucea 
Domnului, pentru că El S-a odihnit pe ea și ne-a 
odihnit și pe noi. Și ne-a odihnit în iubirea Lui, în 
asumarea noastră totală de către El, în dorința Lui ca 
noi toți să ne mântuim [I Tim. 2, 4, BYZ], pentru că 
El dorește ca fiecare dintre noi să ne unim pentru 
veșnicie cu El.   

Însă odihnirea Lui pe Cruce a însemnat răstig- 
nirea Lui pentru noi. El S-a odihnit în iubirea Lui față 
de noi, în iubirea Lui până la capăt pentru noi. Căci 
El „a primit să Se facă Arhiereul nostru suprem și 
jertfa supremă pentru noi, adică a primit să ofere 
trupul Său întru totul lui Dumnezeu și prin aceasta 
să-l învie”649. Pentru că numai atunci când ne dăruim 
cu totul lui Dumnezeu, El ne umple de slava Lui, de 
viața Lui cea veșnică. Și Domnul a intrat ca jertfă cu 
totul curată la Tatăl, ca răstignit pe Cruce pentru noi, 

 
649 Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogmatică 

Ortodoxă, vol. 2, ed. a III-a, Ed. IBMBOR, București, 2003, p. 
139.  
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pentru ca să ne introducă și pe noi în comuniunea cu 
Tatăl, ca El să devină și Tatăl nostru650. Pentru că 
jertfa Lui pe Cruce ne-a introdus în intimitatea Dum- 
nezeului treimic, în comuniunea cu Dumnezeul Cel 
viu.  

De aceea, aducând Crucea astăzi în mijlocul Bi- 
sericii, vestim tuturor că Jertfa Lui e împăcarea 
noastră cu Dumnezeu. Și că împăcarea noastră cu El 
e plină de odihna Lui, de odihnirea Lui cea du- 
hovnicească, prin care noi trăim bucuriile cele sfinte 
ale îndumnezeirii noastre. Căci și noi, răstignindu-
ne patimile noastre, simțim izvorând în noi viața Lui, 
puterea de viață făcătoare a Crucii Sale, care ne face 
înviați pentru Domnul. Și, ca niște înviați din morți, 
ca niște înviați prin slava Lui, noi ne bucurăm și ne 
veselim duhovnicește, pentru că Dumnezeul nostru 
ne dă binecuvântarea și viața până în veac [Ps. 132, 3, 
LXX], adică pentru veșnicie.  

Virusul ne-a închis în casă anul acesta și acest 
lucru nu e o calamitate, ci o binecuvântare. Căci, 
pentru Dumnezeu, ar trebui să ne închidem mereu 
în casă, fiindcă dorul nostru pentru El ar trebui să ne 
liniștească. Noi ar trebui să căutăm mereu intimi- 
tatea cu El, liniștea cu Dumnezeu.   

Eu sunt învățat cu recluziunea, cu izolarea voi- 
tă, cu închiderea în casă și ea îmi face mult bine, 
pentru că scriitorul trebuie să se despartă de toate 
pentru a se așterne în scris. Însă, în același timp, și 
ascetul și isihastul și cel care se pocăiește de păcatele 
sale trebuie să se rupă de viața cotidiană, trebuie să 
se închidă continuu în casă, dacă vrea să vorbească 
în mod intim și plin de dulceață cu Dumnezeu. 
Însingurarea cu Dumnezeu e odihnirea noastră rea- 
lă. Și pe ea ne-a învățat-o Însuși Domnul, Cel care Se 

 
650 Idem, p. 142.  
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retrăgea pentru rugăciune și pentru postire [Mt. 4, 2; 
14, 23; Lc. 6, 12; 9, 28]. Care Se retrăgea în singurătate 
pentru rugăciune și pentru postire, pentru ca să ne 
învețe pe noi să ne lăsăm absorbiți cu totul de vorbi- 
rea cu Dumnezeu. 

Pentru că atunci când vorbim cu El, noi ne um- 
plem de slava Lui. Vorbim cu El, cu Cel care coboară 
în noi prin slava Lui și Se odihnește în noi, în rugă- 
ciunea noastră către El. Pentru că El Se odihnește în 
tot binele și în toată virtutea noastră, în toată slujirea 
pe care noi I-o aducem Lui și oamenilor. De aceea, 
împlinind poruncile Sale, noi ne facem patul de 
odihnă al Domnului. Sufletul și trupul nostru devin 
scăunelul pentru picioarele Lui, odihnirea Lui, dacă 
facem voia Lui. Fiindcă El asta dorește de la noi: ca 
noi să fim cu totul ai Lui, să ne dăruim cu totul Lui 
în fiecare secundă, pentru a fi pentru veșnicie cu El.  

Urcându-Se pe Cruce, „Hristos învinge în Sine 
moartea”651. Și învingerea morții înseamnă învierea 
Lui cea de a treia zi. Însă El învie având trupul Său 
înduhovnicit, plin de lumina dumnezeirii Sale, pen- 
tru că a învins moartea în umanitatea Sa, în inte- 
riorul persoanei Sale divino-umane. Și noi ne învin- 
gem patimile și moartea și pe demoni în lăuntrul 
nostru, ajutați de slava Lui, și slava Lui ne sfințește 
din interior.  

Tocmai de aceea, viața noastră bisericească este 
o interiorizare continuă a Crucii Lui și, în același 
timp, e o continuă înviere a noastră din morți. Iar 
când vedem Crucea Lui, noi o sărutăm cu dragoste și 
nu cu repulsie, pentru că sorbim din ea viața Lui, 
puterea Lui de a lupta cu moartea din noi înșine. 
Pentru că Domnul ne întărește continuu în fața ispi- 
telor și a bolilor și a necazurilor noastre, vrând să 

 
651 Idem, p. 148.  
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suferim toate în credința în El și spre înduhovnicirea 
noastră. Fapt pentru care, orice greutate a vieții 
noastre e o binecuvântare pentru noi, pentru că e o 
călire a noastră și o curățire a noastră ca aurul în to- 
pitoare.  

Într-o rugăciune la vreme de neputință, așa ne 
rugăm Domnului: „Stăpâne Atotțiitorule, Doctorul 
sufletelor și al trupurilor, Care smerești și înalți, Care 
pedepsești și iarăși tămăduiești, cercetează[-ne] cu 
mila Ta”652 pe noi, robii Tăi! Pentru că boala aceasta 
este pentru păcatele noastre. E o pedeapsă pentru 
păcate, care, prin pocăință, devine o binecuvântare 
dumnezeiască. Orice boală e o cruce, care, suportată 
cu pocăință, devine o înviere și o bucurie imensă. Iar 
noi, cei care călătorim spre Învierea Lui cea de a treia 
zi, trebuie să călătorim ca oameni ai pocăinței, ca 
unii care ne asumăm consecințele pentru imensele 
noastre păcate.  

Căci multe și mari pedepse merităm de la Dum- 
nezeu pentru păcatele noastre. Iar pe cele pe care le 
primim de la El, ca pe mustrări pedagogice, trebuie 
să le transformăm în ridicări ale noastre din moarte. 
Căci Domnul nu dorește ca noi să bolim trupește și 
duhovnicește, ci dorește să fim vii și veseli întru El.  

De aceea, iubiții mei, să folosim timpul în 
favoarea noastră! Să facem din el pocăință, mărtu- 
risire sinceră în fața Domnului, ca El să ierte păcatele 
noastre. Căci El a asumat pe Cruce toate păcatele și 
căderile noastre și, ca singurul Care a făcut asta, poa- 
te să ne ierte pentru ele, dacă ne pocăim pentru ele.  

Să Îi cerem Lui iertare pentru toate! Să cădem 
înaintea Lui cu durere pentru toate! Pentru că ierta- 
rea Lui e lină și ne umple inima de multă veselie 
sfântă. Căci El „a pus piciorul peste apusuri” [Ps. 67, 

 
652 Molitfelnicul mic, Ed. IBMO, București, 2019, p. 297.  
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5, LXX], peste apusurile noastre, peste apusurile vie- 
ților noastre, și vrea să fim cu El în Împărăția Sa cea 
veșnică. Amin!  
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Predică la Bunavestire [2020] 
 
 

Iubiții mei653,  
 

 
praznicul de azi ne aduce cea mai mare veste, 

singura cu adevărat bucuroasă pentru toți oamenii, 
și anume pe aceea că Fiul lui Dumnezeu S-a făcut 
Fiul Fecioarei654, al Fecioarei Maria, Născătoarea de 
Dumnezeu. Căci de îndată ce Născătoarea de Dum- 
nezeu a acceptat să Îl nască pe Domnul, El S-a ză- 
mislit în pântecele ei. De aceea, Bunavestire este ziua 
zămislirii Domnului în uterul Maicii Sale. Și pentru 
că, în persoana Domnului cea veșnică, ca Unul năs- 
cut din Tatăl, s-a unit firea Sa dumnezeiască cu cea 
umană, „astăzi [este] începutul mântuirii noastre”655. 
Pentru că de acum începe Hristos Domnul iconomia 
mântuirii noastre, de acum Își începe El lucrarea Sa 
cea mântuitoare pentru noi.  

Însă El Și-a început lucrarea Sa cea mântuitoare 
pentru noi pe când încă nu era născut, pe când era 
un Prunc în pântecele Maicii Sale! Ca să ne arate că 
pruncii nenăscuți sunt oameni și că viața lor începe 
din prima clipă a zămislirii lor. Și că oamenii, încă 
din pântecele maicilor lor, își încep lucrarea vieții 
lor. Mamele însărcinate sunt palatele copiilor lor, 
care sunt activi din prima clipă a vieții lor. Ele sunt 
purtătoare de viață, de viața ca dar de la Dumnezeu.  

 
653 Începută la 11. 10, în zi de miercuri, pe 18 martie 

2020. Soare, 10 grade, vânt de 11 km/ h.  
654 Cf.  
https://www.synaxarion.gr/gr/sid/2441/sxsaintinfo.as

px.  
655 Ibidem.  
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Căci „spre Tine m-am aruncat din uter [ἐπὶ Σὲ 

ἐπερρίφην ἐκ μήτρας], din pântecele maicii mele 
Dumnezeul meu ești Tu [ἐκ κοιλίας μητρός μου Θεός 
μου εἶ Σύ]” [Ps. 21, 11, LXX]. „În[tru] Tine m-am întărit 
din pântece [ἐπὶ Σὲ ἐπεστηρίχθην ἀπὸ γαστρός], din 
uterul maicii mele [ἐκ κοιλίας μητρός μου] Tu ești 
apărătorul meu. În Tine [este] lauda mea pururea” 
[Ps. 70, 6, LXX]. Pentru „că Tu ești Cel care m-ai scos 
din pântece [ὅτι Σὺ εἶ ὁ ἐκσπάσας με ἐκ γαστρός], [Tu 
ești] nădejdea mea de la sânii maicii mele” [Ps. 21, 10, 
LXX]. 

Pentru că noi și în pântecele mamei, și în afara 
lui, în viața de acum, suntem cu Dumnezeu și El este 
Dumnezeul mântuirii noastre. Și noi spre El trebuie 
să ne aruncăm cu toată ființa noastră, pentru că El 
este nădejdea noastră.  

Chenoza Fiului lui Dumnezeu, smerirea Lui cea 
negrăită, începe din pântecele Maicii Sale. Cel veșnic 
și nevăzut Se face purtat și simțit de către Fecioară, 
care numai ea știe taina zămislirii Sale, dar oamenii 
nu Îl văd. Și, când El Se naște ca om, oamenii Îl văd 
mai degrabă ca om, decât ca Dumnezeu și om în 
același timp. Doar cei care vedeau duhovnicește, 
doar cei care s-au smerit în fața Lui, L-au văzut pe El 
cu adevărat: ca Fiul lui Dumnezeu întrupat. Pe când 
cei orbiți de păcate nu au văzut decât un om în Hris- 
tos și de aceea au îndrăznit să Îi facă lucruri abo- 
minabile.  

Fiul lui Dumnezeu Și-a format umanitatea Sa în 
uterul Maicii Sale, pentru aceea ea „nestricată ră- 
mânând [ἄφθορος μένουσα]”656. Pentru că fecioria ei 
a rămas nestricată. El S-a zămislit și S-a născut din 
ea mai presus de fire, în mod dumnezeiește, tocmai 
de aceea fecioria ei nu a fost stricată. Și când o lău- 

 
656 Cf. http://glt.goarch.org/texts/Mar/Mar25.html.  
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dăm după cuviință pe Născătoarea de Dumnezeu, de 
aceea o numim Pururea Fecioară, pentru că ea a fost 
și a rămas și este Fecioară pentru toți vecii. Lucru 
care ne îndeamnă și pe noi să fim plini de curăție și 
de sfințenie pentru toți vecii.  

Căci postul în care suntem are rolul de a ne 
umple de curăție, de feciorie, de sfințenie. El are 
rolul de a ne face palatele cele duhovnicești ale lui 
Dumnezeu, în care El să Se sălășluiască și să Se bu- 
cure.  

Pentru că pacea lumii începe în sufletul nostru. 
Când facem pace în noi, putem face pace și cu alții. 
Când ne umplem de pacea lui Dumnezeu, noi putem 
să dăruim și altora pacea Lui. Și când suntem cu 
Dumnezeu, atunci suntem fără frică, pentru că ne lă- 
săm purtați de către El.  

Vedem cu toții azi ce înseamnă frica oarbă, 
insecuritatea, viitorul imprecis. Știrile noastre sunt 
alarmante și confuze. De la o zi la alta ni se restrâng 
tot felul de drepturi personale pentru a scăpa de un 
inamic invizibil, dar care produce moarte. Virusul 
poate pătrunde în noi, dar și harul lui Dumnezeu e 
în noi! Și dacă harul lui Dumnezeu e în noi, el e tăria 
și încrederea noastră în viață, pentru că Dumnezeu e 
cu noi.  

Întruparea lui Dumnezeu Cuvântul sau zămisli- 
rea Sa în pântecele Fecioarei e începutul mântuirii și 
al îndumnezeirii noastre. Noi ne putem mântui și 
sfinți tocmai pentru că Fiul lui Dumnezeu S-a făcut 
om și ne-a dat tuturor posibilitatea să credem în El 
și să ne umplem de slava Lui. Viața noastră poate fi 
mai lungă sau mai scurtă, dar lucrul absolut impor- 
tant e să începem relația noastră cu Dumnezeu. 
Relație care începe odată cu Botezul nostru. Și, odată 
botezați, odată primiți de El ca fii ai Săi duhovnicești, 

513



noi putem crește la nesfârșit, aici, cât și în veșnicie, 
în relația noastră cu Dumnezeu.  

Așa că viața cu Dumnezeu este cel mai impor- 
tant lucru al existenței noastre. Trebuie să ne bote- 
zăm copiii din primele zile ale vieții lor, pentru ca ei 
să crească în slava lui Dumnezeu. Și sănătatea e darul 
pe care îl primim de la Dumnezeu, pentru ca să fa- 
cem din viața primită de la El o slujire zilnică a Lui.  

Trebuie să ne rugăm pentru sănătatea și pentru 
viața oamenilor, pentru binele și prosperitatea lor, 
dar pentru ca ele să fie puse în slujirea lui Dumnezeu. 
Orice viață trebuie pusă în slujirea lui Dumnezeu, 
pentru că orice om a fost creat de Dumnezeu cu o 
anumită chemare, cu o anumită lucrare pe acest pă- 
mânt. Dar dacă nu dăm curs voii lui Dumnezeu, noi 
ne negăm sensul vieții noastre. Pentru că am fost 
creați de El cu un scop bun, pentru a face ceva impor- 
tant pe pământ, iar noi alegem să ne distrugem viața 
noastră.  

Istoria e plină de Sfinții lui Dumnezeu, dar și de 
oameni care s-au ratat, care și-au negat viața cu 
Dumnezeu. Ratarea reală, ontologică, e căderea din 
relația cu Dumnezeu. Cine Îl neagă pe Dumnezeu și 
se descotorosește de viața cu Dumnezeu, acela de- 
vine un neom. Oricât de mult am vrea să menajăm 
lucrurile, umanitatea nu își poate atinge țelul ei fără 
Dumnezeu. Pentru că împlinirea oricărui om e rela- 
ția lui cu Dumnezeu.   

Hramul Bisericii noastre are loc în vremuri 
vitrege, dar trebuie să ne bucurăm astăzi! Pentru că 
este un eveniment identitar pentru noi. Preacurata 
Stăpână are grijă de Biserica aceasta și de satul acesta 
și de noi toți, ca cea care este ajutătoarea și ocroti- 
toarea noastră. Și pe Născătoarea de Dumnezeu o ru- 
găm să ne bucure și să ne păzească și să ne călău- 
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zească întotdeauna în viața noastră bisericească, 
pentru ca să ne bucurăm mereu întru slava Dumne- 
zeului nostru treimic.  

La mulți ani, multă pace și bucurie, și Dum- 
nezeu să ne întărească pe mai departe în postirea 
noastră! Amin.  
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Predică la Duminica a IV-a din Postul Ma- 
re [2020] 

 
 

Iubiții mei657,  
 

 
 
Sfântul Ioannis Scărarul658 vorbește despre ne- 

simțirea [ἀναισθησίαν] sufletească în cuvântul al 18-
lea din Scara sa659, care în ediția românească este al 
17-lea660. Și el ne spune că nesimțirea sufletească este 
lipsa durerii în inima noastră661, lipsa durerii pentru 
păcatele noastre. Pentru că nu ne pare rău pentru 
relele pe care le facem, pentru că nu considerăm pă- 
catele o rănire interioară continuă a noastră, ci le tre- 
cem cu vederea, le minimalizăm, nu ne uităm la ele.  

Și starea aceasta de nesimțire sufletească față de 
păcat, de indiferență față de păcatele pe care le fa- 
cem, e una foarte răspândită. O găsim în cei mai 
mulți dintre oameni. Tocmai de aceea nici nu simt 
nevoia să se spovedească și să își ceară iertare lui 
Dumnezeu pentru păcatele lor. Căci păcatele nu sunt 
o problemă reală pentru ei, nu sunt o boală a lor, nu 

 
657 Începută la 14. 21, în zi de luni, pe 23 martie 2020. 

Cer înnorat, 3 grade, vânt de 31 km/ h.  
658 A se vedea:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/04/05/predic

a-la-duminica-a-iv-a-din-postul-mare-2019/.  
659 În ediția din PG 88 începe în col. 932.   
660 Care începe în p. 298 în ediția: Filocalia româ- 

nească, vol. 9, cu trad. din gr., introd. și note de Pr. Prof. Dr. 
Dumitru Stăniloae, Ed. IBMO, București, 2013.  

661 PG 88, col. 932/ Filocalia românească, ed. cit., p. 
298.  
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sunt moartea lor, ci fapte cotidiene cu care s-au în- 
vățat, obiceiuri de viață.  

Sfântul Ioannis mărturisește că s-a luptat cu 
această patimă, pe care a lovit-o cu biciul fricii de 
Dumnezeu și cu rugăciunea cea neîncetată662. 
Pentru că există o nesimțire sufletească groasă, a 
celor pă- timași, care nu se uită deloc la păcatele pe 
care le fac, dar există și o alta care îi asaltează pe 
oamenii cuvioși, tocmai datorită multului ascezei 
lor. Asceza lor îi face să nu mai ia aminte, cu 
adevărat, la sufletul lor, pentru că totul în viața lor 
devine o rutină asce- tică.  

Nesimțirea sufletească ne atacă pe noi, Slujitorii 
altarului, care începem la un moment dat să nu ne 
mai uităm la detaliile vieții noastre sufletești, ci să le 
slujim pe toate automat, dar vă atacă și pe dumnea- 
voastră, pe câți doriți să vă rugați, să postiți, să 
lucrați, să citiți mult. Pentru că multa asceză și multa 
oboseală au nevoie de vederea de sine și de odihnă. 
Au nevoie de pocăință reală și de simțirea reală a 
prezenței lui Dumnezeu în viața noastră. Iar dacă 
trăim fără simțirea lui Dumnezeu și fără conștienti- 
zarea și plângerea păcatelor noastre, ajungem să Îi 
slujim lui Dumnezeu în mod formal, în indiferență 
față de El, față de voia Lui cu noi. De aceea, rugă- 
ciunea continuă și pocăința continuă sunt cele care 
ne scot din cursa nesimțirii sufletești.  

Însă Sfântul Ioannis ne vorbește și despre cum 
evoluează nesimțirea în sufletul nostru. Pe ea o 
întărește îmbuibarea [κόρος] noastră cu mâncare și 
băutură, iar creșterea noastră în vârstă o face să 
crească în noi, pentru că reaua obișnuință [συνήθεια 
πονηρὰ] o întărește în sufletul nostru663.  

 
662 PG 88, col. 933/ Idem, p. 301.  
663 Ibidem/ Idem, p. 302.  
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Și ca să retezăm nesimțirea sufletească din noi 
înșine trebuie să ne rugăm lângă cei morți și să 
postim664. Adică să conștientizăm sfârșitul vieții 
noastre și nevoia de pocăință, dar, în același timp, să 
simțim durerea postului în noi înșine. Pentru că 
biruirea interioară a nesimțirii noastre sufletești în- 
seamnă tocmai reîntoarcerea la simțirea continuă a 
consecințelor faptelor noastre sufletești și trupești.  

Dar o inimă mereu simțitoare a toate – atât a 
păcatelor personale, cât și a nedreptăților din jur, cât 
și a durerii imense din lume –, este o inimă plină de 
durere. Inima care se roagă pentru toți cu durere e o 
inimă sfâșiată de durere. Iar cei care se roagă mult, 
aceia și suferă mult rugându-se, pentru că inima lor 
e plină de compătimire pentru întreaga creație a lui 
Dumnezeu.  

Adesea sunt nevoit să îmi întrerup rugăciunea 
interioară datorită durerii intense din inimă. Mă las 
atunci afundat în tăcerea inimii mele și nu mai zic 
nimic, nu mai gândesc nimic, nu mai vreau nimic, 
pentru ca inima mea să poată respira în voie. Căci 
simt că dacă m-aș ruga puțin mai mult, dacă aș face 
un efort și mai mare în clipa aceea, mi-aș putea 
omorî inima. Durerea duhovnicească a inimii, dar și 
bucuria duhovnicească a inimii sunt ambele ucigă- 
toare la cote mari. Pentru că inima care compă- 
timește sau se bucură în slava lui Dumnezeu e lărgită 
imens de către El.  

Dumnezeu revarsă din destul slava Lui în noi, 
dar noi suntem neputincioși. Tocmai de aceea, une- 
ori, trebuie să îți întrerupi rugăciunea sau revărsarea 
de bucurie din inimă, pentru ca nu cumva să mori.  

Însă la nesimțirea sufletească se ajunge adesea 
tocmai din frica de durere. Ne temem de durere, de 

 
664 Ibidem/ Ibidem.  
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suferința multă, de moarte. Ne temem de asceză, și 
dacă ne temem de durerea pocăinței, tocmai de 
aceea lăsăm păcatele să ne inunde.  

Și păcatele ne urâțesc continuu! Dacă le lăsăm 
să crească în noi, fără să ne pocăim pentru ele, ne 
aduc multă nesimțire față de virtute, față de viața cu 
Dumnezeu, față de sfințenie. Tocmai de aceea nu 
trebuie să le uităm, nu trebuie să le minimalizăm, ci 
trebuie să le scriem pe toate pe foaia de Spovedanie, 
pentru ca să le spovedim înaintea lui Dumnezeu și să 
cerem de la El putere de a lupta împotriva lor. Căci 
numai astfel înțelegem câtă nevoie avem de iertarea 
Lui în viața noastră.  

Așadar, venirea la Biserică e una interioară. Ve- 
nim aici pentru că avem boli sufletești și trupești, 
pentru că avem neștiințe teologice și duhovnicești, 
pentru că avem nevoie de sfătuire sfântă, pentru că 
avem nevoie de viața lui Dumnezeu ca să fim vii cu 
adevărat.  

Venim pentru ca să fim cu Dumnezeu! Venim 
pentru ca să ne împăcăm mereu cu Dumnezeu și să 
trăim cu El! Nevoia noastră de Biserică este o nevoie 
fundamentală, ontologică, pentru că de aici izvorăște 
în noi tot binele nostru dumnezeiesc.  

Așa se explică durerea noastră adâncă, atunci 
când nu putem merge la Biserică dintr-un motiv 
anume! Pentru că nimeni nu ne poate umple nevoia 
de Biserică. Numai aici, în Biserica slavei lui Dumne- 
zeu, noi trăim dumnezeiește, noi trăim cu adevărat, 
pentru că de aici izvorăște slava lui Dumnezeu în via- 
ța noastră.  

Căci numai El ne poate alina, ne poate ajuta, ne 
poate întări în durerile și în grijile și în nevoile 
noastre. Numai Dumnezeu ne poate curăți și înnoi 
sufletește și trupește, pentru că El e Cel ce ne îndu- 
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hovnicește continuu. Și dacă unii văd în noi numai 
trupuri, numai o viață banală, anostă prin since- 
ritatea ei, taina vieții noastre e înăuntru. Pentru că în 
noi e Dumnezeu prin slava Lui, Cel care înnoiește 
duhovnicește ființa noastră.  

Nu, nu mai e mult! Cel care ne ceartă, Acela ne 
va și mângâia! Cel care ne biciuiește, Acela e Cel care 
ne iubește. Și El e Cel care ne-a iubit pe noi mai 
înainte de a fi lumea, pentru că noi eram la El. El ne 
știa pe noi, pentru că ne avea în planul creației Sale. 
Tocmai de aceea, noi nu suntem creații spontanee, 
nu suntem creații întâmplătoare pe fața pământului, 
ci suntem creațiile lui Dumnezeu. Pentru că am fost 
doriți de El și El ne-a adus pe noi la existență. Și dacă 
ne-a adus pe noi pe lumea aceasta, El ne poartă de 
grijă nouă, pentru ca să ne împlinim întru El.  

Nu, nu e departe de noi bucuria lui Dumnezeu! 
„Căci pe care Domnul îl iubește, îl pedepsește, și 
biciuiește pe tot fiul pe care îl primește” [Evr. 12, 6, 
BYZ]. Și Sfântul Pavlos continuă: iar „[dacă] răbdați 
întru certare [εἰς παιδείαν ὑπομένετε], Dumnezeu Se 
dăruie vouă precum fiilor [Săi]” [Evr. 12, 7, BYZ]. Pen- 
tru că El vrea să răbdăm certarea Lui, să răbdăm 
durerea, calamitatea venită pentru păcatele noastre, 
ca să ne arătăm fii reali ai Lui. Fiindcă El Se dăruie 
numai fiilor Săi, rămânând în ei prin slava Lui.  

Bucuria noastră va fi mare! Eliberarea noastră 
va fi una veselă! Pentru că Dumnezeu dorește ca noi 
să învățăm din durerea noastră și să ne facem mult 
mai proprii dialogului și conlucrării cu confrații noș- 
tri.  

Multă sănătate, pace și bucurie! Postire lină pe 
mai departe! Amin!  
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Predică la Duminica a V-a din Postul Mare 
[2020] 

 
 

Iubiții mei665,  
 
 

în România, de la 1 februarie 2014, prostituția nu 
mai este considerată o infracțiune, ci a devenit o 
contravenție666. Iar cei sau cele prinse că se prosti- 
tuează, că se vând sexual pentru bani, sunt amendați 
de Poliție și, dacă nu plătesc amenda, muncesc în 
folosul comunității sub supravegherea Primăriei667.  

Însă în Olanda, Germania, Austria, Grecia, 
Danemarca, Noua Zeelandă prostituția e „o profesie” 
care plătește taxe către Stat668. Și mulți doresc ca 
prostituția să fie legalizată și în România, argu- 
mentând beneficiile ei pentru bugetul de Stat669.  

Dar când privești prostituția din punctul de 
vedere al profitului, atunci nu îi iei în calcul pe 
oamenii care se desfigurează curvind și care se am- 
putează social. Care se uzează uman într-un timp 
record și care ajung să trăiască o marginalizare 
socială insuportabilă. Pentru că prostituații nu sunt 
valori sociale, nu sunt oameni pe care îi poți elogia, 
pe care să îi pui în funcții de conducere, pe care să îi 

 
665 Începută la 12. 37, în zi de sâmbătă, pe 28 martie 

2020. Soare, 14 grade, vânt de 8 km/ h.  
666 Cf. https://www.ziuanews.ro/stiri/prostitutia-nu-

mai-este-infractiune-in-noul-cod-penal-110164.  
667 Ibidem.  
668 Cf. https://ro.wikipedia.org/wiki/Prostituție.  
669 A se vedea: https://republica.ro/argumentele-

pentru-legalizarea-prostitutiei-pe-care-nici-basescu-nici-
alti-politicieni-nu-risca-sa-le.  
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iei ca reper, ci sunt doar aceia cu care ne înmulțim 
păcatele. 

Și am început să vorbesc despre curvia privită 
ca „profesie”, pentru că Sfânta Maria Egipteanca, 
căreia i s-a dedicat duminica de azi, este exemplul 
nostru grăitor în ceea ce privește această patimă. 
Pentru că ea s-a prostituat în tinerețe. Dar, mai apoi, 
ca să scoată curvia din ființa ei, aceasta s-a nevoit 
foarte aspru în pustie. Arătându-ne astfel că patima 
curviei nu e o joacă, nu e „o practică” fără consecințe 
dramatice, ci o mare alterare interioară a firii noas- 
tre.  

Cum a ajuns Sfânta Maria în această fundătură 
morală? Din curiozitatea de a experimenta! Așa cum 
fac mulți copii, mulți adolescenți, mulți tineri nesfă- 
tuiți, nesupravegheați, neiubiți, necălăuziți spre 
viața evlavioasă. Pentru că propria lor sexualitate, 
pentru care nu au toate datele necesare, îi împinge 
să experimenteze. Pornirile lor sexuale, pe care nu 
știu să le stăpânească, îi biruie. Și când desfrânarea 
te biruie, consideri că masturbarea sau împreunarea 
sexuală sunt mijloacele prin care tu te simți „îm- 
plinit” sau „scapi” de propria ta „problemă”: de 
încărcătura sexuală din ființa ta. Numai că plăcerea 
odată „satisfăcută” nu se diminuează în ființa ta, ci 
crește! Și crește tot mai mult, pe cât te afunzi în 
trăirea plăcerii desfrânate.  

În spovedania ei plină de umilință, Sfânta Maria 
îi mărturisește Sfântului Zosimas: „Timp de mai bine 
de 17 ani...i-am petrecut în dragoste publică, supusă 
fiind destrăbălării. [...] [Dar nu mă împreunam] 
pentru plată, căci n-am luat nimic de la cei care de 
multe ori voiau să-mi plătească. [...] [Ci eu trăiam 
pentru] a-mi satisface dorința în dar, [în mod 
gratuit]. [...] [Și] am născocit [acest lucru] pentru a 

522



face să atrag luarea aminte a câtor mai mulți asupra 
mea. [...] [Și nu luam bani nu] pentru că eram bogată. 
Nu! Căci trăiam ca o cerșetoare și adeseori torceam 
câlți. Aveam însă o poftă nesățioasă și o dorință neîn- 
frânată de a mă tăvăli în noroi[ul curviei]. Aceasta 
socoteam că este scopul vieții [mele]: de a batjocori 
neîncetat trupul [meu]”670.  

Era avidă, era dornică de experiențe sexuale și 
considera că viața e pentru plăcere. Își trăia viața „la 
maximum”, adică într-un continuu exces, într-o 
continuă epuizare, prostituându-se nu pentru bani, 
cum fac mulți, ci pentru plăcerea în sine. Tocmai de 
aceea și Dumnezeu a scos-o pe Sfânta Maria din 
patima ei: pentru că ea păcătuia căutând iubire în 
curvie și nu își folosea frumusețea tinereții pentru a 
se îmbogăți. Căci Dumnezeul mântuirii noastre i-a 
arătat ei că iubirea adevărată nu are de-a face cu pa- 
tima, ci ea este împlinire în viața cu El.   

Și când Dumnezeu nu a lăsat-o să intre în 
Biserică la 14 septembrie, la Înălțarea Sfintei Cruci671, 
atunci i-a trimis gând de pocăință: „Cuvânt mân- 
tuitor a atins ochii inimii mele, arătându-mi că no- 
roiul faptelor mele a fost acela care mi-a închis 
intrarea [în Biserică]. [Și atunci] am început să plâng, 
să mă tângui și să-mi bat pieptul, scoțând suspine 
din adâncul inimii mele”672.  

Pentru că Dumnezeu trimite omului păcătos, 
dar care nu se simte „împlinit” cu păcatele sale, cu 
viața sa pătimașă, gândul pocăinței. Și i-l trimite 
atunci când el e capabil să-și înțeleagă propria lui 
stare de decadență. Iar dacă omul îl primește, dacă 
primește luminarea lui Dumnezeu sau gândul pocă- 

 
670 Triodul, Ed. IBMBOR, București, 2000, p. 747.  
671 Idem, p. 748.  
672 Ibidem.  
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inței, el își vede cu adevărat sufletul său, cum arată 
sufletul său înnegrit de patimi. Și atunci începe să se 
pocăiască! Și de atunci începe schimbarea cea mân- 
tuitoare, cea dumnezeiască a vieții sale!  

Pentru că Dumnezeu e Cel care începe pocăința 
în noi, prin luminarea Sa cea dumnezeiască pe care 
ne-o dăruie, și tot El ne întărește în faptele cele bune 
ale pocăinței noastre.  

Ca să o întărească în pocăința ei, Sfânta Maria 
Egiptia [Αἰγυπτία]673/ Egipteanca s-a rugat Născătoa- 
rei de Dumnezeu în fața uneia dintre Icoanele sale: 
„Fecioară Stăpână, care ai născut după trup pe Dum- 
nezeu Cuvântul. Știu, știu că nu este cuviincios și 
binecuvântat ca eu, [cea] atât de necurată, atât de 
spurcată, să văd icoana ta, a pururea Fecioarei, a celei 
curate, care ai trupul și sufletul curate și neîntinate. 
Este drept să fiu urâtă eu, pierduta, de tine, care ești 
curăția, și să te dezguști de mine. Dar de vreme ce 
după cum am auzit, Dumnezeu, pe Care L-ai născut, 
pentru aceasta S-a făcut om, ca să cheme pe păcătoși 
la pocăință, ajută-mi mie, singura care n-am pe cine- 
va într-ajutor! Poruncește să mi se îngăduie să intru 
în Biserică! Să nu mă lipsești să văd lemnul pe care s-
a răstignit Dumnezeul Cel născut din tine, Care Și-a 
dat propriul Său sânge preț de răscumpărare pentru 
mine. Poruncește, Stăpână, să-mi fie deschisă și mie 
ușa dumnezeieștii închinări a Crucii! Dumnezeului 
născut din tine te dau chezășuitoare că niciodată nu 
voi mai pângări acest trup prin vreo împreunare 
rușinoasă, iar, după ce voi vedea lemnul Crucii Fiului 
tău, mă voi lepăda numaidecât de lume și de toate 
cele din lume și îndată plec acolo unde tu, ca o 

 
673 Cf.  
https://www.synaxarion.gr/gr/sid/2509/sxsaintinfo.as

px.  
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chezășuitoare a mântuirii mele, mă vei povățui și mă 
vei îndruma”674.    

Sfânta Maria era din Egipt, iar pocăința și 
rugăciunea sa au loc în fața Bisericii Învierii Domnu- 
lui din Ierusalim, în care nu a fost lăsată de Dum- 
nezeu să intre, și unde se afla și se află un fragment 
din Crucea Domnului. Din modul în care ea se roagă, 
vedem că era creștină. Că era o creștină care își 
asumă păcatele pe care le-a făcut. Și faptul că era 
creștină ni se subliniază cu putere prin amănuntul că 
a fost împărtășită cu Sfintele Taine înainte de a pleca 
în pustiu675.  

Și ea nu ar fi fost împărtășită, dacă nu ar fi fost 
botezată, dacă nu ar fi fost creștină. Și, mai ales, ea 
nu ar fi fost împărtășită, dacă s-ar fi spovedit la un 
Duhovnic care n-ar fi văzut duhovnicește schim- 
bările din sufletul ei. Însă Dumnezeu a trimis-o la 
Duhovnicul care îi trebuia, la un Slujitor al Său, care 
a iertat-o de păcatele sale și a întărit-o dumnezeiește 
cu Dumnezeiasca Euharistie.  

Și ea se dăruie cu totul lui Dumnezeu, alegând-
o drept chezășuitoare, drept garantă a ei, pe Născă- 
toarea de Dumnezeu. Pentru că o alege pe Maica 
Luminii ca povățuitoare și îndrumătoare a sa.  

După peste 17 ani de curvie, Sfânta Maria Egip- 
tia își începe viața ei de pocăință. A început să 
curvească cu cine îi ieșea în cale la 12 ani, în Alexan- 
dria Egiptului676. 12 cu 17 fac 29 de ani. În jurul vârstei 
de 30 de ani își începe pocăința ei cea îndumneze- 
itoare.  

S-a închinat Sfintei Cruci a Domnului în di- 
mineața zilei de 14 septembrie, de praznic, pe la ora 

 
674 Triodul, Ed. IBMBOR, București, 2000, p. 748.  
675 Idem, p. 749.  
676 Idem, p. 747.  
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9677. Așa că începutul pocăinței și rugăciunea ei au 
fost sub ora 9. Și, în aceeași zi a pocăinței, spre seară, 
pe la apusul soarelui, s-a împărtășit cu Dum- 
nezeiasca Euharistie678, bineînțeles după ce s-a spo- 
vedit.  

Și când ea se spovedește Sfântului Zosimas avea 
47 de ani de nevoință679 în pustiul Palestinei. Adică 
era în jurul vârstei de 77 de ani.  

Însă primii 17 ani de nevoință în pustiu au fost 
dramatici pentru ea. Pentru că „am petrecut 17 ani în 
acest pustiu luptându-mă cu poftele mele [cele] ne- 
bunești ca și cu niște fiare sălbatice. Când încercam 
să gust din hrană, doream cărnurile și peștii pe care 
îi are Egiptul. Doream băutura de vin, atât de plăcută 
mie, căci am băut mult vin pe când eram în lume. 
Aici însă nici apă nu aveam să gust. Ardeam de sete 
în chip groaznic, dar, de nevoie, sufeream. Intra în 
sufletul meu și pofta necugetată a cântecelor des- 
frânate, tulburându-mă chinuitor să cânt cântecele 
drăcești pe care le-am învățat. Dar eu îndată lăcri- 
mam și-mi loveam pieptul cu mâinile și-mi aduceam 
aminte de făgăduința ce-am făcut-o când am plecat 
în pustie”680.  

Pentru că patimile ne fac slabi, ne fac ne- 
putincioși în fața lor, ne înrobesc cu totul! Și ca să 
lupți împotriva lor trebuie să lupți duhovnicește, 
ajutat de harul lui Dumnezeu și împlinind poruncile 
Sale. Pentru că de patimi ne curățim dacă nu le mai 
lucrăm, ci în locul lor lucrăm virtuțile cele dumneze- 
iești, care sunt conținutul vieții noastre cu Dumne- 
zeu.  

 
677 Idem, p. 749.  
678 Ibidem.  
679 Ibidem.  
680 Idem, p. 749-750.  
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Pocăința Sfintei Maria Egiptia a fost vie, a fost 
adevărată, a fost îndumnezeitoare! Pentru că de la o 
asemenea viață depravată ea a ajuns la o viață dum- 
nezeiască cutremurătoare. Căci a ajuns să se hră- 
nească și să se acopere doar cu cuvântul lui Dum- 
nezeu, fiind învățată de Dumnezeu cele duhovni- 
cești681. Și era înainte-văzătoare682 și se ruga „înălțată 
cu un cot de la pământ...se ruga stând în văzduh”683, 
vorbind cu evlavie și cu multă cunoaștere teologică, 
pentru că era plină de slava lui Dumnezeu.  

Pentru că Dumnezeu, pe cei plini de patimi, îi 
poate face, prin pocăință, plini de slava Lui. Pentru 
că El nu trece cu vederea pe niciunul care se po- 
căiește, ci îl călăuzește spre a trăi cu sfințenie, făcând 
voia Lui.  

Și Biserica a pus în fața noastră un Cuvios Pă- 
rinte în a 4-a duminică, pe Sfântul Ioannis Scărarul, 
ca pe fiul cel bătrân din parabolă, care a slujit toată 
viața Domnului, iar în a 5-a duminică din Postul 
Mare a pus-o în fața noastră pe Sfânta Maria Egiptia, 
ca pe fiul cel curvar, care s-a pocăit, pentru ca să ne 
arate din nou că ai Lui sunt toți Sfinții Bisericii. Că El 
are și Sfinți care au trăit toată viața în sfințenie, dar 
și Sfinți care au păcătuit mult, dar s-au pocăit și mai 
mult pentru păcatele lor. Pentru că El îi primește pe 
toți cei care fierbinte se pocăiesc, curățindu-i cu mila 
îndurării Sale și luminându-i și unindu-i pe ei cu lu- 
mina Lui și făcându-i părtași slavei dumnezeirii Sa- 
le684.  

Iar Sfânta Maria Egiptia, Maica noastră, ne este 
călăuză nouă în societatea noastră profund sexua- 

 
681 Idem, p. 750.  
682 Idem, p. 745.  
683 Idem, p. 746.  
684 Liturghier, Ed. IBMO, București, 2012, p. 361.  
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lizată. De la filme și reclame și până la modul în care 
oamenii se îmbracă și relaționează între ei, gândurile 
și gesturile noastre conțin în ele și multe irizări ale 
curviei. Pentru că spunem și prin ochi și prin cuvinte 
și prin gesturi ce vrem și ce ne place. Sufletul nostru 
decăzut vorbește prin trupul nostru.  

Și păcatul e ajutat de moda zilei, pentru că ideo- 
logia relaxării interioare este ideologia vremii noas- 
tre. Suntem învățați că păcatul este „ceva normal” și 
că e „o descătușare” și o „desprindere de trecut”, de 
trecutul plin de bun simț și evlavie, de normalitate. 
Din acest motiv, morala socială e tot mai permisivă, 
iar oamenii consideră tot mai mult păcatul ca ceva 
„util” și chiar „necesar”. E „util”, pentru că produce 
plăcere și e „necesar”, dacă prin el parvii la nivel 
social.  

Dar, cu toate acestea, prostituații sunt stigma- 
tizați social, pentru că mulți cred în valorile morale 
ale societății, pe când alții le mimează ca „să dea 
bine” în fața majorității. Un prostituat, ca și un de- 
ținut, oricât s-ar reabilita, oricât s-ar pocăi el, poartă 
stigmatul păcatului toată viața la nivel social. Pentru 
că oamenii își vor aminti de el ca de paria societății.  

Însă Dumnezeu ne încurajează pe toți, indife- 
rent dacă avem un trecut plin de păcate sau am fost 
mai cuminți, să venim la El și să fim cu El pentru toți 
vecii. Pentru că Dumnezeu dorește să ne arate la toți 
mila Lui și marea Sa sfințenie, învățându-ne să trăim 
cuvios înaintea Lui.  

De aceea, înainte de Patimile Sale cele Prea- 
dumnezeiești, Domnul ne arată că El e scăparea și 
ridicarea noastră din orice patimă și din orice ne- 
putință și boală. Că El nu disprețuiește pe nimeni. Că 
El ne vrea pe toți la Sine. Iar dacă societatea ne 
consideră „rebuturi sociale”, dacă ne consideră „buni 
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de nimic”, El nu ne consideră așa, ci ne primește pe 
toți prin pocăință și ne așază întru slava Lui, hră- 
nindu-ne cu cuvintele și cu hrana Sa cea cerească.  

Nu, nu mai e mult și va trece și necazul acesta! 
Vă spun din nou acest lucru, cu harul lui Dumnezeu. 
Dumnezeu a vorbit și vorbește prin Sfinții Lui și El 
ne va da ieșire bucuroasă din această molimă.  

Pentru că viața creștină, viața cu Dumnezeu, e 
bucurie și veselie veșnică, și El dorește ca noi să ne 
bucurăm și să ne veselim întru El!  

Post cu pace pe mai departe și nu deznădăjduiți 
față de mila și de ajutorul lui Dumnezeu! Pentru că 
El va ridica tristețea noastră și o va întoarce întru bu- 
curie. Amin!  
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Predică la Intrarea Domnului în Ierusalim 
[2020] 

 
Iubiții mei685,  

 
 
deși slujim cu ușile Bisericii închise, respectând 

teama Statului față de boală, Domnul nostru Iisus 
Hristos, Stăpânul și Răscumpărătorul vieții noastre, 
intră în orice inimă care I se deschide Lui. Pentru că 
El dorește să facă din sufletul și din trupul fiecărui 
om credincios un Ierusalim al său, adică un oraș al 
păcii. Căci ַלִים  686 înseamnă „temelia[Ierușalaim] ְירּושָׁ
păcii”687. Și când intră Domnul și Stăpânul vieții 
noastre în noi, prin slava Lui, noi devenim locașuri 
vii, raționale ale lui Dumnezeu, în care El Se odih- 
nește. Pentru că Domnul Se odihnește în cei care Îl 
iubesc pe El și fac voia Lui cea sfântă.  

Din punct de vedere istoric, El a intrat în Ieru- 
șalaim ca Împăratul Sionului, șezând pe mânz și fiind 
blând și mântuind [πραῢς καὶ σῴζων], atunci când a 
mers spre Patima Sa cea de bunăvoie688.  Acum însă, 
duhovnicește, El intră pe porțile ființei noastre la 
Botezul nostru, când noi devenim ai Lui, și ori de 
câte ori noi ne spovedim Lui și ne împăcăm cu El sau 
ne rugăm Lui, Mântuitorului nostru. El intră duhov- 
nicește în noi și rămâne cu noi ori de câte ori noi nu 
vrem să trăim fără El.  

Pentru că Bisericile se pot închide oricând, noi 
putem fi persecutați în chip și fel, greutățile vieții 

 
685 Începută la 10. 23, în zi de miercuri, pe 8 aprilie 

2020. Zi cu soare, 11 grade, vânt de 2 km/ h.  
686 Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Jerusalem.  
687 Fausset’s Bible Dictionary, 1947.01, apud BW 10.  
688 Cf. http://glt.goarch.org/texts/Tri/t07.html.  
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noastre pot fi multiple, boala și sărăcia ne pot secătui 
mult, însă nimeni nu ne poate strica relația noastră 
cu Dumnezeu, dacă noi nu o stricăm! Nimeni nu ne 
poate scoate din relația noastră cu El! Pentru că El 
vine la noi și rămâne cu noi, dacă noi Îl dorim pe El 
în mod nespus.  

Tocmai de aceea, pe lângă împărtășirea euha- 
ristică cu Domnul, există și împărtășirea sau unirea 
duhovnicească cu El prin rugăciune și prin dorul 
nostru de El. Împărtășirea continuă cu El prin rugă- 
ciunea continuă față de El. Prin iubirea noastră ne- 
mărginită pentru El, care ne face să ne rugăm mereu 
Lui și să fim cu El mereu.  

Și așa cum există Botezul dorinței de mântuire 
– când cel nebotezat, care a dorit să se boteze, a 
murit dorind Botezul Domnului și el e considerat 
botezat prin iubirea lui pentru El –, așa este și 
Euharistia dorului de Dumnezeu, pentru credincioșii 
care nu pot să se împărtășească euharistic cu Dom- 
nul, din diverse motive, dar doresc mult să facă acest 
lucru. Pentru că cel care Îl iubește pe Dumnezeu, 
acela se unește cu El și este cu El duhovnicește, cu 
Domnul slavei, Cel care ne mântuie pe noi.  

Dumneavoastră veneați la Biserică și vă adu- 
ceați pomelnicul și noi vă pomeneam nominal, 
înainte de a începe Sfânta și Dumnezeiasca Litur- 
ghie, în timpul Laudelor Utreniei și al Doxologiei 
celei Mari. Dar eu, înainte de a începe Utrenia, înain- 
te de a începe Slujba de dimineață, slujesc Proscomi- 
dia! Și acolo vă pomenesc pe toți din parohie, 
întreaga Biserică și întreaga lume, punându-i pe toți 
cei vii și adormiți înaintea lui Dumnezeu. Căci 
pomenirile noastre nu sunt „porunci” date lui Dum- 
nezeu! Noi nu Îi putem porunci lui Dumnezeu nimic! 
Ci pomenirile noastre sunt rugăciuni smerite către 
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El, sunt puneri ale tuturor înaintea Lui, pentru ca El 
să Își facă voia Lui în noi toți după cum voiește.  

Tocmai de aceea, că erați sau nu erați la Biserică 
sau că sunteți sau nu sunteți la Biserică, eu vă po- 
menesc pe toți la fiecare Dumnezeiască Liturghie pe 
care o slujesc și ca mine fac toți Ierarhii și Preoții 
Bisericii. Pentru că în Liturghie ne rugăm pentru toți 
oamenii și ne unim cu toții în slava lui Dumnezeu, 
plecându-ne cu toții în fața Dumnezeului nostru 
treimic, Cel care conduce Slujba noastră și o săvâr- 
șește împreună cu noi.   

Pentru că, dacă am fi fost doar noi în Biserică, 
clerul și poporul, și Dumnezeu n-ar fi fost împreună 
cu noi și, împreună cu El, toată Împărăția Lui, noi am 
fi fost foarte triști, pentru că am fi fost extrem de 
singuri. Ne-am fi rugat unui Dumnezeu care nu vine 
la noi și nu Îi pasă de noi.  

Însă noi ne rugăm lui Dumnezeu, pentru că 
suntem împreună cu El la Slujbă! Ne rugăm Lui, 
pentru că Îl simțim și Îl vedem pe El, în mod du- 
hovnicesc, împreună cu noi la Slujbă! Tocmai de 
aceea Biserica e divino-umană și toate Slujbele Bise- 
ricii sunt divino-umane, pentru că la ele participă 
Dumnezeu și întreaga Lui Împărăție. Și dacă vedem 
și trăim această mare taină a Bisericii, adică prezența 
lui Dumnezeu cu noi în Biserică, atunci noi putem 
trăi oriunde Biserica, pentru că ne putem trăi oriun- 
de relația noastră cu Dumnezeu, pe care am început-
o în Biserica Lui. Dar, plini de dorul de El, noi ne 
întoarcem iar și iar în Biserica Lui, pentru ca aici să 
ne bucurăm și să ne veselim de Dumnezeul mântuirii 
noastre.  

Căci dumneavoastră stați acasă astăzi, iar noi, 
Preoții, suntem în Biserică și Îi slujim lui Dumnezeu 
pentru toți. Dar și în dumneavoastră, cât și în noi e 
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aceeași slavă a lui Dumnezeu, slava Lui care ne 
mântuie pe noi și care ne adună pe toți la un loc, pen- 
tru că suntem Biserica Lui. De aceea, noi nu suntem 
depărtați unii de alții duhovnicește, chiar dacă 
suntem depărtați trupește. Și nu suntem depărtați 
duhovnicește, pentru că slava Lui ne adună pe toți, 
adună întreaga Lui Biserică la un loc, și ne face să 
avem același gând și aceeași inimă, adică aceeași do- 
rință de a-I sluji lui Dumnezeu și de a fi cu El.    

...„Domnul [este] Împăratul nostru. [Și El,] 
Domnul, El pe noi ne va mântui” [Is. 33, 22, LXX], 
spunea Sfântul Isaias Profetul. Pentru că, „iată, 
Împăratul cel drept va împărăți [Βασιλεὺς δίκαιος 
βασιλεύσει]” [Is. 32, 1, LXX] pe pământ! Însă Împăra- 
tul este Domnul Savaot [Is. 6, 5, LXX], dar și Împă- 
ratul lui Israil [Is. 44, 6, LXX].  

Tocmai de aceea, mulți considerau că Mașiah 
ִשיחַ ]  .este Împăratul lui Israil și aveau dreptate 689[מָׁ
Însă nu aveau dreptate când credeau că Mașiah va fi 
un războinic care îi va scăpa de romani, de asuprirea 
romană. Pentru că Mașiah era Iisus Hristos și Iisus 
Hristos e Împăratul lui Israil și Domnul Savaot, dar 
El a venit blând și mântuind pe poporul Său. El nu a 
scos sabia, nu a omorât oameni, nu a fost un cu- 
ceritor lumesc, dar Domnul nostru Iisus Hristos cu- 
cerește mereu inimile oamenilor și împărățește întru 
ei. Pentru că îi atrage la Sine prin slava Lui și îi umple 
de strălucirea cea veșnică a slavei Sale. Domnul ne 
întoarce pe toți spre pocăință și spre vederea păcate- 
lor noastre, pentru ca să ne umple pe noi de slujirea 
Lui, spre mântuirea noastră.  

Căci, „iată [ἰδοὺ], Eu mântui poporul Meu din 
pământul răsăriturilor [Ἐγὼ ἀνασῴζω τὸν λαόν Μου 
ἀπὸ γῆς ἀνατολῶν] și din pământul apusurilor [καὶ 

 
689 Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Messiah.  
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ἀπὸ γῆς δυσμῶν]!” [Zah. 8, 7, LXX]. El aduce în 
Biserica Sa întreaga lume. Și pe cei din răsărit și pe 
cei din apus. Dar îi aduce prin blândețea Lui, prin 
dragostea Lui, prin bucuria Lui, prin iertarea Lui și 
nu cu forța. Pentru că „El [este] blând [Αὐτός πραῢς] 
și șezând pe cel de sub jug și pe mânzul cel tânăr [καὶ 
ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὑποζύγιον καὶ πῶλον νέον]” [Zah. 9, 
9, LXX], și astfel a primit cântare de biruință de la 
pruncii cei fără de răutate690.  

Pentru că noi ne apropiem cu bucurie de Cel 
blând și lesne iertător, de Cel multmilostiv și înde- 
lung-răbdător. Ne apropiem de El, pentru că ne ui- 
mește cu frumusețea Lui cea dumnezeiască, cu bu- 
nătatea Lui cea fără de margini, cu milostivirea Lui 
cea negrăită.  

Și dacă ei „au luat ramuri de finici și au ieșit 
întru întâmpinarea Lui, și strigau: «Osanna! Binecu- 
vântat [este] Cel care vine în[tru] numele Domnului, 
Împăratul lui Israil»” [In. 12, 13, BYZ], noi ne deschi- 
dem inimile spre El întru rugăciune și Îl primim în 
casa ființei noastre ca pe Stăpânul și Domnul întregii 
creații.  

Nu, n-avem porțile închise, ci cu totul deschise! 
Porțile ființei noastre sunt deschise, pentru ca Dom- 
nul să intre întru cetatea Lui, pe care El a zidit-o în 
pântecele maicii noastre. Și dacă El e temelia vieții 
noastre trupești și duhovnicești, atunci noi suntem 
Ierușalaimul lui Dumnezeu. Noi suntem Ierușalai- 
mul pe care El îl dorește și pentru care S-a răstignit 
pe Crucea iubirii Sale de oameni.  

„Fă bine, Doamne, în bunăvoirea Ta, Sionului, 
și să fie zidite zidurile Ierusalimului!” [Ps. 50, 20, 
LXX], se ruga Sfântul David Profetul. Pentru că El a 
zidit zidurile Ierusalimului pe Cruce, ne-a rezidit pe 

 
690 Cf. http://glt.goarch.org/texts/Tri/t07.html.  
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noi ca cetăți ale Sale, ca cetăți ale păcii, pentru că ne-
a umplut pe toți de slava Lui. Domnul ne-a îm- 
brățișat pe toți pe Cruce, ne-a îmbrățișat cu iubire 
preadumnezeiască, pentru că ne-a asumat pe toți în 
moartea Lui. El a murit pentru noi, pentru ca noi 
viață să avem întru El. Și intrarea Lui în Ierusalim a 
fost o intrare din dragoste pentru noi, din dragoste 
negrăită pentru întreaga umanitate. Căci El știa că 
merge spre Cruce, dar spre Crucea prin care a mân- 
tuit întreaga lume.  

De aceea, iubiții mei, acestea ne spune Domnul: 
„Încă puțin timp Lumina este cu voi. Umblați până 
când aveți Lumina, ca să nu vă prindă pe voi întune- 
ricul! Căci cel care umblă în întuneric nu știe unde 
merge. Până când aveți Lumina, credeți întru Lu- 
mină, ca să fiți fiii Luminii!” [In. 13, 35-36, BYZ].  

A merge la întâmplare înseamnă a merge în 
întuneric. Și cine merge în întunericul necunoașterii 
lui Dumnezeu, în întunericul necredinței, acela nu 
știe unde merge. Nu știe ce face cu adevărat, nu știe 
cât păcătuiește. Însă cel care se îmbracă întru lumina 
Preasfintei Treimi, cel care se umple de slava Lui cea 
necreată și veșnică, acela este plin de lumina Luminii 
și este fiul Luminii, e fiul lui Dumnezeu.  

Și noi ca fii ai lui Dumnezeu trebuie să trăim 
acest zile sfinte, ca fii ai Luminii Celei veșnice, pen- 
tru că suntem fiii Împăratului Celui veșnic.  

Dumnezeu să ne întărească pe mai departe în 
postirea noastră și în rugăciunea noastră! Pentru că 
mergem cu Domnul spre Patima și spre Învierea Lui 
cea de a treia zi, care ne vorbește despre „învierea cea 
de obște [τὴν κοινὴν ἀνάστασιν]”691 a întregii uma- 
nități. Amin!  

 
691 Ibidem.  
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Predică la Învierea Domnului [2020] 
 
 

Iubiții mei692,  
 

Hristos a înviat!  
 

 
Domnul și  Stăpânul vieții noastre a înviat ca un 

biruitor al morții și al Iadului, cu trupul Său luat din 
Născătoarea de Dumnezeu, dar plin de slava Lui cea 
dumnezeiască. Pentru că nu L-a biruit moartea pe 
Dumnezeul a toate și nici Iadul nu l-a reținut în cele 
de jos pe Domnul slavei, ci El a ieșit din Iad ca un 
Stăpân și ca un Domn al întregii creații, mântuindu-
i pe Sfinții Lui, care Îl așteptau pe El în Iad, și, în ziua 
Învierii Lui celei de a treia zi, El S-a arătat Ucenicilor 
Săi plin de slava Sa, pentru ca să îi încredințeze că El 
este viu și că este cu ei pururea.  

Începătorul vieții693 noastre a primit moartea 
pentru noi, biruind-o în trupul Său, și astfel l-a făcut 
nemuritor694, pentru ca să ne umple pe noi cu nemu- 
rirea Lui. Căci Cel nemuritor pe noi, cei muritori, ne 
umple cu viața Lui, pentru ca viață să avem întru 
numele Lui [In. 20, 31, BYZ]. Iar noi avem nevoie în 
mod deplin de viața Lui cea veșnică și o trăim aici, în 
Biserică, pentru că numai prin slava Lui noi putem să 
devenim duhovnicești, să devenim vii ca El.  

Pentru că Domnul a înviat din morți tocmai 
pentru ca să Se facă „începătură celor adormiți 

 
692 Începută la ora 16.00, în Miercurea Mare, zi cu 

ploaie de dimineață, apoi soare. Sunt 12 grade acum și vânt 
de 5 km/ h.  

693 Penticostar, ed. BOR 1973, p. 9.  
694 Idem, p. 10.  
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[ἀπαρχὴ τῶν κεκοιμημένων]” [I Cor. 15, 20, BYZ]. El a 
înviat Cel dintâi, pentru ca noi să înviem întru El, 
întru slava Lui. Căci, „în Hristos, toți vor fi făcuți vii 
[ἐν τῷ Χριστῷ πάντες ζῳοποιηθήσονται]. [...] [Pentru 
că] începătură [a învierii noastre este] Hristos 
[ἀπαρχὴ Χριστός], apoi [noi,] cei ai lui Hristos, [vom 
învia] în[tru] venirea Sa [ἔπειτα οἱ τοῦ Χριστοῦ ἐν τῇ 
παρουσίᾳ Αὐτοῦ]” [I Cor. 15, 22-23, BYZ].  

Noi, cei ai lui Hristos, vom învia la a doua venire 
întru slavă a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus 
Hristos, pentru ca să fim cu El pentru veșnicie. Ne va 
învia El prin slava Lui cea veșnică și necreată. Ne va 
învia El prin slava Lui, care izvorăște veșnic din 
dumnezeirea Lui prin trupul Său cel cu totul îndum- 
nezeit. Dar vom învia „întru învierea vieții [εἰς 
ἀνάστασιν ζωῆς]” [In. 5, 29, BYZ], pentru viața cea 
veșnică cu Dumnezeu, dacă, încă de aici, ne-am făcut 
ai lui Hristos prin sfințenia vieții noastre. Pentru că, 
la a doua venire a Lui, toți oamenii vor învia. Vor 
învia și Sfinții, cât și cei păcătoși. Dar „cei care au 
făcut cele bune, [vor învia] întru învierea vieții; iar 
cei care au făcut cele rele, întru învierea judecății [εἰς 
ἀνάστασιν κρίσεως]” [Ibidem].  

Pentru că Sfinții vor învia pentru viața cea 
veșnică cu Dumnezeu, pentru viața cea preabinecu- 
vântată pe care și-au dorit-o toată viața lor, pe când, 
cei păcătoși, vor învia pentru Iadul cel veșnic, pentru 
Iadul pe care și l-au dorit toată viața lor. Pentru că 
noi alegem, prin tot ceea ce noi facem și gândim și 
simțim toată viața, să fim cu Dumnezeu sau împo- 
triva Lui.   

Noi alegem pe fiecare zi cu cine suntem! Căci 
dacă alegem să fim cu El și trăim după poruncile Lui, 
noi Îl alegem pe El pentru veșnicie. Dar dacă trăim 
după capul nostru, fără să ne pese de voia Lui cea 
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sfântă, atunci nu Îl alegem pe El, ci trăim indiferenți 
față de El și față de Raiul iubirii Sale de oameni.  

De aceea, niciunul care n-a iubit Raiul nu va 
merge în el. Pentru că niciunul nu e băgat în Rai cu 
forța. Căci Dumnezeul Cel Drept, Cel care ne judecă 
pe toți, e Cel care știe toate ale noastre mai înainte 
ca noi să existăm. Judecata Lui e dreaptă și adevărată, 
e cea mai imparțială judecată posibilă, pentru că El 
dăruie fiecăruia după viața lui, după dorirea lui, după 
faptele sale. Și tocmai de aceea nimeni nu va fi 
nedreptățit, nimeni nu va fi devalorizat, nimeni nu 
va fi minimalizat la judecata lui Dumnezeu și nici 
pedepsit în mod nedrept, pentru că El arată, la jude- 
cata Lui, adevărul vieții oamenilor.  

Iar Judecătorul nostru este Domnul nostru Iisus 
Hristos, Cel care a înviat a treia zi din morți și întru 
a Cărui înviere astăzi ne veselim dumnezeiește! Și 
care ne cere „să purtăm chipul Celui ceresc [φο- 
ρέσωμεν τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου]” [I Cor. 15, 49, 
BYZ], chipul Lui de viețuire dumnezeiască, adică să 
trăim dumnezeiește întru El aici, pe pământ. Pentru 
că „trupul și sângele nu pot să moștenească Îm- 
părăția lui Dumnezeu [σὰρξ καὶ αἷμα Βασιλείαν Θεοῦ 
κληρονομῆσαι οὐ δύνανται] și nici stricăciunea [nu] 
moștenește nestricăciunea [οὐδὲ ἡ φθορὰ τὴν ἀφ- 
θαρσίαν κληρονομεῖ” [I Cor. 15, 50, BYZ].   

Viața pătimașă, viața la întâmplare – adică tru- 
pul și sângele –, nu moștenește Împărăția lui Dum- 
nezeu, pentru că nu iubește sfințenia lui Dumnezeu. 
Pentru că viața păcătoasă e viața în stricăciune, în 
stricăciunea pe care o aduc păcatele în viața noastră, 
pe când viața evlavioasă e viața în nestricăciune, în 
sfințenie, care e viața cea veșnic fericită.  

Iar Hristos Cel mort și înviat, Domnul și Stă- 
pânul vieții noastre, a învins moartea în trupul Lui, 
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pentru ca să ne dea și nouă puterea Lui de a ne în- 
vinge moartea din noi înșine. Iar moartea din noi 
înșine sunt patimile noastre cele urâte, cele grețoase, 
cele pline de Iad, cele care ne omoară pe noi pentru 
veșnicie.  

Căci noi nu putem să ne ridicăm din căderile 
noastre, din patimile noastre cele de rușine, dacă El 
nu ne ridică! El, Cel care i-a ridicat pe Sfinții Lui din 
Iad, ne ridică și pe noi din iadul patimilor noastre. El 
ne întinde brațul Său cel puternic de fiecare dată 
când ne recunoaștem păcatele noastre cele multe și 
rele, scoțându-ne pe noi din moartea noastră cea veș- 
nică. Pentru că rămânerea în păcat înseamnă rămâ- 
nerea în moarte. Iar moartea se înveșnicește în noi 
odată cu moartea noastră trupească, dacă nu ne po- 
căim pentru păcatele noastre, pentru că ne coborâm 
în Iadul „cel pregătit diavolului și îngerilor săi [τὸ 
ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ]” 
[Mt. 25, 41, BYZ].   

Din acest motiv, eu am insistat și voi insista 
mereu pe spovedirea deasă a păcatelor și pe împărtă- 
șirea cu Domnul slavei. Pentru că iertarea sacra- 
mentală a păcatelor e scoaterea noastră din Iad, iar 
unirea noastră euharistică cu Domnul e pregustarea 
Împărăției Lui celei veșnice, adică a comuniunii veș- 
nice cu El și cu Sfinții și Îngerii Lui.  

Spovedania în fața Domnului ne scoate din 
Iadul cel mai de jos, pe când Euharistia Domnului, 
împărtășirea cu El, ne urcă în Raiul lui Dumnezeu. 
Oricât de jos am cădea prin patimile noastre cele de 
ocară, El ne urcă mereu la Sine și ne spală pe noi cu 
slava Lui, arătându-ne mai luminoși decât lumina. 
Noi ne arătăm neputincioși și nerecunoscători față 
de El, pe când El Se arată mereu preamilostiv și prea- 
blând cu noi, fiii Săi cei duhovnicești, adunându-ne 
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mereu în Împărăția Lui din toate cotloanele morale 
ale lumii acesteia.  

Nu, nu epidemia de față e cel mai mare ca- 
taclism! Și niciun cataclism, îngăduit de către El, nu 
e unul din care nu mai putem scăpa. Ci marele ca- 
taclism, marea dramă a omului, marea lui nefericire 
e aceea de a nu-L iubi pe Dumnezeu cu toată ființa 
lui și de a nu face voia Sa cea veșnică. Marea pe- 
deapsă a vieții noastre e autopedepsirea noastră prin 
necredința față de El. Nealegerea Lui, neiubirea Lui, 
neurmarea Lui e marea pandemie a vieții noastre, 
prin care noi ne autopedepsim la Iadul cel veșnic. La 
Iadul care nu e pentru oameni, ci pentru demoni! Și 
când alegem să nu fim cu El, alegem, de fapt, aceeași 
pedeapsă veșnică cu a demonilor...  

Însă Hristos Domnul a înviat și ne-a spus tutu- 
ror: „Bucurați-vă [Χαίρετε]”695! Însă chemarea Lui la 
bucurie e chemarea noastră la sfințenie. Pentru că El 
nu ne-a chemat, în ziua preasfintei Lui învieri, la a 
mânca și la a bea în neștire, la a chefui fără cuviință, 
ci la a ne bucura duhovnicește în rugăciune și în 
milostenie, în vorbire evlavioasă și în lucrarea a toată 
fapta cea bună.  

Pentru că oamenii se bucură cu adevărat când 
fac lucruri bune, când ajută, când se roagă, când Îl 
laudă pe Dumnezeu, când fac voia Lui. Oamenii se 
împlinesc când cresc în înțelegerea cea duhovni- 
cească, în cuviință și în sfințenie. Oamenii se bucură 
când dăruie, când se curățesc de păcate, când află 
voia lui Dumnezeu cu ei, când se întăresc în teologia 
lui Dumnezeu și în toată virtutea.  

Și dacă Dumnezeu ne umple cu viața Lui, dacă 
ne curățește și ne vindecă de toată neputința, atunci 
viața noastră e binecuvântată de către El. Dacă El e 

 
695 Cf. http://glt.goarch.org/texts/Pen/Pascha.html.   
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bucuria și curăția și sfințenia vieții noastre, atunci 
suntem ai Lui, înnoindu-ne întru pacea și sfințenia 
Sa.  

Bucurați-vă dumnezeiește, iubiții mei, „și să ne 
luminăm [cu] prăznuirea [καὶ λαμπρυνθῶμεν τῇ πα- 
νηγύρει]”696! Să ne luminăm, trăind adevărul revelat 
de Dumnezeu, în viața cea dumnezeiască a Bisericii! 
Și „să zicem «fraților» și celor care ne urăsc pe noi 
[εἴπωμεν «ἀδελφοί» καὶ τοῖς μισοῦσιν ἡμᾶς]”697! Căci 
prin aceasta arătăm că noi, cei care suntem iertați 
mereu de către Dumnezeu, am învățat să iertăm pe 
frații noștri. Că noi ne smerim cugetul nostru și îi 
iertăm din toată inima noastră.  

Și astfel, bucurându-ne și iertând toate fraților 
noștri, „așa să strigăm [οὕτω βοήσωμεν]: Hristos a 
înviat din morți [Χριστὸς ἀνέστη ἐκ νεκρῶν], [cu] 
moartea pe moarte călcând [θανάτῳ θάνατον πατή- 

σας] și celor din morminte viață dăruindu-le [καὶ 
τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος]”698!  

La mulți ani, multă sănătate și bucurie, multă 
seninătate și pace, și să ne bucurăm întru toate înain- 
tea Domnului! Amin.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
696 Ibidem.  
697 Ibidem.  
698 Ibidem.  
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Predică la Duminica a II-a după Paști 
[2020] 

 
Iubiții mei699,  

 
 

Hristos a înviat!  
 

 
Și Hristos Domnul, Cel răstignit și înviat, Cel 

plin de lumină dumnezeiască, pe Care noi Îl mărtu- 
risim de fiecare dată când vestim învierea Lui, intră 
duhovnicește în camera Ucenicilor Săi, care era în- 
cuiată de frica iudeilor, și stă în mijlocul lor [In. 20, 
19, BYZ]. El nu intră în casă pe ușă, ci apare deodată 
în mijlocul lor, ca Unul care era iubirea și așteptarea 
cea vie a lor! El vine la ei din slava Lui și fiind plin de 
slava Lui, vine la Ucenicii Săi cei cuprinși de frică, și 
le spune: „Pace vouă [Εἰρήνη ὑμῖν]!” [Ibidem].  

Și, deodată cu cuvântul Său, El le dă pacea Lui, 
pacea Lui cea veșnică, care îi odihnește duhovnicește 
și îi bucură în mod negrăit. Pentru că numai în ve- 
nirea Lui la noi, în coborârea Sa cea prea iubitoare la 
noi, El ne umple de pace și de bucurie și de veselie 
dumnezeiască.  

Hristos Cel înviat nu stă la distanță de Ucenicii 
Săi, deși li se arată doar din când în când, ci Se apro- 
pie de ei și le vorbește, pentru ca să îi încredințeze că 
El este viu. Vine și le arată mâinile și coasta Sa [In. 
20, 20, BYZ], adică semnele cuielor și rana suliței. Le 
arată rănile Sale în trupul Său cel îndumnezeit. Și 
când le văd pe acestea în trupul Lui, „atunci s-au bu- 

 
699 Începută la 8. 32, în Miercurea Luminată, pe 22 

aprilie 2020. Zi cu soare, 8 grade, vânt de 8 km/ h.  
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curat Ucenicii [ἐχάρησαν οὖν οἱ Μαθηταὶ], văzându-
L pe Domnul [ἰδόντες τὸν Κύριον]” [Ibidem]. Căci 
Domnul e Cel ce Și-a asumat Crucea pentru noi, cu 
toate ale ei, și Care a înviat ca un biruitor, arătându-
ne semnele mântuirii noastre în trupul Său cel plin 
de slavă. Iar Ucenicii Săi sunt martorii Patimilor și ai 
Învierii Sale, adică cei care L-au văzut pe El înviat și 
care s-au încredințat de faptul că Hristos Cel înviat 
este Hristos Cel răstignit. Pentru că Hristos Cel în- 
viat poartă semnele chinurilor Sale în trupul Său 
pentru toți vecii.  

Așa stând lucrurile este inexplicabilă inape- 
tența duhovnicească a unora pentru Învierea Dom- 
nului. Se opresc la Cruce, vor numai Moartea Lui 
pentru noi, adică biruirea morții în trupul Său și a 
tuturor patimilor și a demonilor, dar nu iubesc și 
transfigurarea Lui pentru noi, care s-a săvârșit prin 
Învierea Lui cea de a treia zi. Rămân la suferința 
atroce a Crucii, dar nu Îl acceptă pe Cel ce a biruit-o 
desăvârșit în trupul Său, umplându-l desăvârșit de 
slava dumnezeirii Sale, pentru ca să ne facă și pe noi 
duhovnicești, plini de slava Lui.  

Pentru că acum, la Învierea Lui, S-a săvârșit în 
mod deplin taina în care au fost introduși Ucenicii 
pe Tabor. Căci atunci, în extaz, cei 3 Ucenici au văzut 
cum a țâșnit slava dumnezeirii Sale prin trupul Său, 
confirmându-le astfel că El este Dumnezeu și om. 
Dar au văzut-o pentru scurt timp, trupul Său ră- 
mânând același după transfigurarea Sa pe munte. Pe 
când acum, la Învierea Lui cea de a treia zi, Domnul 
li Se arată lor cu trupul Său cel cu totul transfigurat, 
cu totul plin de slavă, venind la ei din slava Lui cea 
veșnică, pentru ca să le arate că El nu Se derobează 
niciodată de trupul Său. Vine și le spune că astfel tre- 
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buie să fie și Ucenicii Lui: plini de slava Sa, plini de 
sfințenia Lui cea veșnică.  

Însă Hristos Cel Înviat, Domnul lor, nu le dă 
pacea Lui numai pentru ei, ci pentru toți cei care vor 
crede în El, pentru toată Biserica Lui. Tocmai de 
aceea, El îi trimite pe ei în lume [In. 20, 21], îi trimite 
ca pe Apostoli ai Săi, și le dă lor harul Duhului Sfânt 
[In. 20, 22]. Căci atunci când El le-a spus: „Luați Duh 
Sfânt [Λάβετε Πνεῦμα Ἅγιον]!” [In. 20, 22, BYZ], 
atunci le-a dat harul Duhului Sfânt, adică harul 
Dumnezeului nostru treimic, care coboară de la 
Tatăl, prin Fiul întru Duhul Sfânt. Și le-a dat harul 
sau slava Lui deodată, la toți, pentru ca ei să înțeleagă 
faptul că, deși harul se dă fiecăruia, el se păstrează în 
comuniunea Bisericii. Pentru că toți cei ai Preoției 
trebuie să aibă un singur scop: slujirea lui Dumnezeu 
în Biserica slavei Sale.  

Așadar, Taina Dumnezeieștii Preoții este Taina 
pe care Domnul a dat-o Bisericii Sale în ziua învierii 
Sale din morți. Căci El a suflat asupra lor, asupra 
Apostolilor Săi, și le-a zis: „Luați Duh Sfânt! Cărora 
aveți să le iertați păcatele, le sunt iertate lor, [și] 
cărora aveți să le țineți, le-au fost ținute” [In. 20, 22-
23, BYZ]. Pentru că ei, Apostolii, sunt trimiși de 
Domnul în lume ca să boteze și să ierte păcatele 
oamenilor și să îi introducă pe oameni în comu- 
niunea mistică cu Sine. Ei sunt trimiși să răspân- 
dească Biserica Lui pretutindeni și să îi conducă pe 
oamenii credincioși la unirea cu Sine. Și, prin ei, toți 
cei hirotoniți canonic în Biserică, din toate veacurile, 
au primit harisma Preoției, pentru ca să slujească 
prin ea la mântuirea întregii lumi.  

Însă Sfântul Tomas n-a fost de față atunci când 
Domnul i-a încredințat pe Ucenicii Săi de învierea Sa 
[In. 20, 24]! De aceea, el a vrut să se încredințeze, ca 
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și ei, de învierea Lui [In. 20, 25]. Și, după 8 zile, adică 
în a doua duminică după Paști, Domnul a venit la fel 
ca mai înainte [In. 20, 26], dar pentru a-l încredința 
pe Sfântul Tomas. Căci El i-a cerut să-I pipăie rănile 
Sale, pentru ca el să fie un om credincios [In. 20, 27]. 
Pentru ca el să se încredințeze de faptul că Domnul  
este viu, El, Cel care a murit pe Cruce pentru noi.   

Iar Sfântul Tomas a crezut în Domnul Cel înviat 
după ce a văzut mâinile și coasta Sa700, așa după cum 
au crezut și ceilalți Sfinți Apostoli! Și când a văzut și 
a crezut, el a mărturisit imediat că Iisus Cel înviat 
este „Domnul meu și Dumnezeul meu [Ὁ Κύριός μου 
καὶ ὁ Θεός μου]” [In. 20, 28, BYZ]. Că El este om, dar 
și Dumnezeu, că El este Dumnezeu, dar și om. Pen- 
tru că, la vedere, era om, dar umanitatea Lui era plină 
de slava dumnezeirii Sale.  

Și când Sfântul Tomas crede, dar în urma unor 
dovezi palpabile, Domnul spune: „Că M-ai văzut pe 
Mine, ai crezut; fericiți [sunt însă] cei care nu au 
văzut și au crezut [μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύ- 
σαντες]” [In. 20, 29, BYZ]. Pentru că „credința [este] 
din auzire [ἡ πίστις ἐξ ἀκοῆς], iar auzirea [este] prin 
cuvântul lui Dumnezeu [ἡ δὲ ἀκοὴ διὰ ῥήματος 
Θεοῦ]” [Rom. 10, 17, BYZ].  

Și ca să auzi cuvintele lui Dumnezeu trebuie să 
le auzi în Biserica Sa și să le citești în cărțile Bisericii 
Sale. Și auzim cu adevărat cuvintele Lui numai când 
le simțim duhovnicește pe acestea, când simțim că 
ele ni se adresează nouă. Pentru că le auzim cu ade- 
vărat numai când credem în cuvintele Lui și când le 
împlinim pe ele în viața noastră. Și când credem în 
cuvintele Lui, atunci înțelegem că cuvintele Lui sunt 

 
700 Πεισθεὶς δὲ καὶ ὁ Θωμᾶς, τῇ ὁράσει τῶν χειρῶν καὶ 

τῆς πλευρᾶς Σου, cf.  
http://glt.goarch.org/texts/Pen/p07.html.  
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adevărul [In. 17, 17]. Că tot ceea ce ne spune Dum- 
nezeu e adevărat și că acestea toate reprezintă viața 
noastră cea adevărată, viața noastră cea duhovni- 
cească. Pentru că toate lucrurile pe care Dumnezeu 
ni le-a revelat sunt spre mântuirea noastră, sunt spre 
umplerea noastră de curăție și de sfințenie.  

Și Dumnezeu fericește credința noastră, feri- 
cește încrederea noastră în cuvintele Lui, în cuvin- 
tele Lui păstrate de către Biserica Sa, pentru că viața 
cu El e singura cu adevărat fericită. Pentru că doar 
omul care își sfințește viața împreună cu Dumnezeu 
e cu adevărat fericit, și aici și pentru veșnicie, pentru 
că se umple de slava lui Dumnezeu, care ne îndum- 
nezeiește pe toți cei credincioși.  

Așadar, iubiții mei, nu trebuie să așteptăm mi- 
nuni sau pedepse dumnezeiești ca să credem în 
Dumnezeu și să Îi slujim Lui, ci trebuie să ne 
deschidem inima continuu spre propovăduirea Bise- 
ricii lui Dumnezeu, spre viața ei cea dumnezeiască! 
Pentru că învățătura Bisericii e aceea pe care noi 
trebuie să o aflăm și nu păcatele unuia sau ale altuia 
din Biserică.  

Dumnezeu dorește ca noi să cunoaștem Scrip- 
tura, cărțile Sfinților, cărțile de cult, întreaga Tradiție 
și istorie a Bisericii Sale. Pentru că El a fost Acela care 
a revelat tot adevărul în Tradiția Bisericii și i-a con- 
dus pe oameni la mântuire. Dumnezeu dorește să ne 
umplem de adevărurile Sale, de modul în care au 
trăit Sfinții Lui și să le urmăm pilda vieții lor din inte- 
rior.  

De aceea, teologia Bisericii e mereu relevantă, e 
mereu neapărată pentru orice om credincios, pentru 
că ea este viața noastră reală, modul nostru de a 
gândi, de a iubi, de a acționa creștinește. Raportarea 
unui credincios la revelația dumnezeiască e inte- 
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rioară și e totală, pentru că revelația e sursa vieții sale 
trupești și duhovnicești.  

Însă, când bagatelizezi revelația dumnezeiască, 
când o minimalizezi, când o negi vehement într-un 
punct al ei, din postura de credincios și, cu atât mai 
mult, din aceea de teolog al Bisericii, e semn de 
necredință și de înfumurare, de multă decădere 
interioară. Pentru că omul credincios trebuie să fie 
un om al adevărului și al evlaviei. Teologul, care este 
un om al credinței prin excelență, cu atât mai mult 
trebuie să fie un om evlavios, un om sfânt, pentru că 
el dă glas voii lui Dumnezeu într-un mod științific, 
profesionist, pe baza surselor Tradiției.  

De aceea, eu sunt consternat de fiecare dată 
când neștiința sau ideologia sau perversitatea sau 
interesele meschine vorbesc prin gura teologilor în 
defavoarea adevărului lui Dumnezeu. Sunt mâhnit 
profund când este negată sistematic istoria Bisericii, 
când sursele Tradiției sunt falsificate, când Sfinților 
lui Dumnezeu li se găsesc noduri în papură ima- 
ginare în loc să fie slăviți cu toată inima de către 
teologi.  

Apologia și criticismul au fost două metode de 
apărare ale credinței la care au apelat Sfinții Bisericii,  
apologia împotriva persecutorilor și criticismul îm- 
potriva ereticilor, iar acum ele au început „să func- 
ționeze” împotriva Sfinților. Pentru că tot mai mulți 
„teologi” fac astăzi apologia ereticilor și îi critică pe 
Sfinți. Există demersuri „teologice” de „spălare” a 
ereticilor în paralel cu demersuri de subminare a 
autorității Sfinților în Biserică. La care își aduc con- 
tribuția nefastă și teologi ortodocși români, dar și de 
pretutindeni din lume. Și aceasta se petrece, în mod 
evident, pentru că primează altceva în viața lor și nu 
dreapta credință a Bisericii.  
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Însă credința Bisericii e fundamentul mântuirii 
și al sfințirii noastre. Cine dorește să fie cu Dum- 
nezeu pentru totdeauna nu se joacă cu credința, ci, 
dimpotrivă, o apără și o trăiește în viața lui cu evlavie 
și cu bucurie dumnezeiască. Pentru că credința Bise- 
ricii e sănătatea noastră reală, e aerul pe care îl respi- 
răm continuu și fără de care nu putem trăi.  

De aceea, iubiții mei, duminica de azi ne învață 
să Îl lăsăm pe Dumnezeu să ne convingă că este viu 
și că El este tot ceea ce ne dorim noi cu adevărat! 
Dumnezeul nostru dorește să ne umple de prea- 
plinul vieții Sale celei dumnezeiești și să ne poarte cu 
Sine pentru veșnicie, pentru ca să ne arate „pe cele 
slăvite” [Is, 48, 9, LXX] ale Sale. Pentru că minuni 
fără de număr vrea să ne arate, pentru toți vecii, în 
unirea cea de taină cu El.   

Hristos Domnul să ne umple pe noi cu slava Sa 
cea veșnică, pentru ca să Îl slăvim în veci pe El, dim- 
preună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt!  

Domnul și Mântuitorul vieții noastre să ne iz- 
băvească pe noi mereu din cursele demonilor și să ne 
ridice la viața cu Sine, care e viața cea veșnică cu 
Tatăl, cu Fiul și cu Sfântul Duh Dumnezeu!  

Judecătorul și Stăpânul nostru să ne ierte pe noi 
pururea și să ne unească cu Sine, cu Tatăl și cu Duhul 
Sfânt, pentru ca slava Preadumnezeieștii Treimi să 
împărățească în noi pentru veșnicie, făcându-ne pe 
noi lumini raționale ale Sale întru Împărăția Sa cea 
veșnică! Amin.  
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Predica la 15 ani de la adormirea Sfântului 
Ilie văzătorul de Dumnezeu (4 mai 2020) 

 
 

Hristos a înviat!  
 

Iubiții mei701,  
 

 
îl pomenim azi pe cel pe care Dumnezeu l-a 

încununat „în vecia [Sa] de minuni”702, alături de toți 
Sfinții și Îngerii Lui. Pe cel care este lumină vie și 
duhovnicească pentru noi toți, un învățător nerătăcit 
al vieții teologice și duhovnicești, pentru că lumina 
lui Dumnezeu a locuit și locuiește întru el703. Îl po- 
menim pe cel care s-a urcat în cer prin vederile sale 
dumnezeiești pe care le-a primit de la Dumnezeu, 
pentru ca să rămână în cer pentru toți vecii odată cu 
adormirea lui cea cuvioasă. Căci, prin curăția sa cea 
plină de asceză, de nevoință dumnezeiască, Sfântul 
Ilie s-a făcut văzător de Dumnezeu, împlinindu-se în 
el cuvântul Domnului. Pentru că „fericiți [sunt] cei 
curați [cu] inima [μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ], 
că[ci] aceia vor vedea pe Dumnezeu [ὅτι αὐτοὶ τὸν 
Θεὸν ὄψονται]” [Mt. 5, 8, BYZ].  

Însă cine poate spune mulțimea vedeniilor pe 
care el le-a avut? În cărțile sale sunt prezentate doar 
o parte din ele. Și înțelegerile sale cele dumnezeiești 

 
701 Începută la 8. 48, în zi de marți, pe 28 aprilie 2020. 

Soare, 11 grade, vânt de 5 km/ h.  
702 Scrierile complete ale Fericitului Ilie văzătorul de 

Dumnezeu și viața sa, comentate de către ucenicul și fiul său 
întru Domnul, Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș, vol. 1, Teolo- 
gie pentru azi, București, 2010, p. 249.  

703 Idem, p. 308.  
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cine le poate cuprinde? Pentru că trebuie să fii foarte 
sporit duhovnicește ca să faci întrucâtva acest lucru.  

Și, cu toată însingurarea pe care a trăit-o, 
datorată neînțelegerii experienței sale celei dumne- 
zeiești, Sfântul Ilie s-a gândit constant la cum să dea 
mărturie pentru viitorime. Și-a pus textele la un loc, 
le-a pregătit pentru o eventuală publicare, deși nu 
știa cui are să le lase moștenire. Iar când le-am primit 
de la el spre sfârșitul vieții sale pământești, în urma 
uceniciei mele față de el, cărțile sale mi s-au deschis 
ca niște flori înțelegerii mele, pentru că toate discu- 
țiile pe care le avusesem cu el mă pregătiseră pentru 
înțelegerea lor.  

Nu am pretins și nici nu am așteptat de la el 
acest mare dar al primirii operei sale! Într-o zi am 
primit întreaga operă, fără să mă aștept la o ase- 
menea imensă bucurie. Însă acum îmi dau seama că 
am primit-o, pentru că el văzuse mai înainte ce avea 
să se petreacă. Știa că o voi publica și că o voi explica 
și că o voi prețui ca pe un dar ceresc, ceea ce și este. 
Pentru că el vedea că sunt unit cu el duhovnicește 
prin iubire sfântă și că prețuiesc nespus de mult da- 
rurile lui Dumnezeu dăruite sieși. 

Versurile 1898-1902 ale operei sale poetice: „Am 
mers în cer și am văzut/ vii izvorâri din nevăzut;/ 
lumină multă, forme pure/ din vremuri fără de-
nceput!”704, din veșnicie. Iar mărturiile sale despre 
vederile sale dumnezeiești sunt în limbajul curent al 
secolului al XX-lea. Deși pe unele le-a încifrat poetic, 
în textele sale explicative avem multe detalii extatice 
pe care le găsim cu greu în Tradiția Bisericii.  

 
704 Scrierile complete ale Fericitului Ilie văzătorul de 

Dumnezeu și viața sa, comentate de către ucenicul și fiul său 
întru Domnul, Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș, vol. 2, Teolo- 
gie pentru azi, București, 2010, p. 28.  
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Și aceasta nu pentru că Sfinții lui Dumnezeu 
din trecut nu le-au trăit și ei, ci pentru că nu au vorbit 
despre extazele lor atât de explicit pe cât a vorbit 
Sfântul Ilie în secolul al XX-lea. Și pe unii, paradoxal, 
tocmai acest lucru îi supără: multitudinea de detalii 
despre conținutul vederilor sale extatice, în loc să îi 
bucure și să îi smerească foarte mult. Pentru că 
aflăm, de fapt, din mărturia sa, că vederile extatice 
sunt foarte complexe, pentru că sunt un abis de ve- 
dere și de înțelegere, iar tot drumul sfințeniei e unul 
deplin conștient și paradoxal.  

Sfântul Ilie îmi vorbea despre slava lui Dum- 
nezeu, despre vederile dumnezeiești, despre Îngeri, 
demoni și Sfinți nu din cărți, ci din experiența lui de 
zi cu zi. Pentru că el era plin de slava lui Dumnezeu, 
așa după cum unele doamne își dau cu parfum și 
îmbată toate nasurile pe unde trec. Din Sfântul Ilie 
se revărsa slava lui Dumnezeu așa după cum do- 
gorește soarele la amiază și nu trebuia să îți dea nicio 
explicație. Pentru că înțelegeai în mod practic ce e 
harul: e bucuria și veselia sfântă ce te inundau în 
preajma lui. Confesiunile sale mistice erau pline de 
detalii vizuale, trăite de el în slava lui Dumnezeu, dar 
în spatele fiecărei imagini este un adânc de taină. 
Pentru că un anumit lucru văzut de el în slava lui 
Dumnezeu, în mod extatic, nu are corespondență 
terestră, ci e o realitate din Împărăția lui Dumnezeu.  

De aceea, oricând veți citi mărturiile sale exta- 
tice trebuie să aveți în minte acest lucru: că nu 
vorbește despre lucruri trupești, ci despre lucruri 
dumnezeiești. Nimic din cele descrise de el nu sunt 
de pe aici, de la noi, ci din Împărăția lui Dumnezeu! 
Pentru că orice vedenie dumnezeiască descrisă în 
Scriptură și în cărțile Sfinților e o descriere a celor 
dumnezeiești, dăruită de Dumnezeu Sfinților Lui.   
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A văzut mulți Sfinți și Îngeri în vedeniile sale 
dumnezeiești, și în primul rând pe Domnul nostru 
Iisus Hristos și pe Născătoarea de Dumnezeu, dar a 
fost asuprit și de demoni la modul fizic. Luptele sale 
duhovnicești au fost duse în taina sufletului său, 
până când, fiind umplut de lumina dumnezeiască, a 
început să-i vadă în mod explicit pe cei care se luptau 
cu el, pe demoni, dar și pe Sfinții și Îngerii lui Dum- 
nezeu, care îl întăreau pe el. Pentru că creșterea sa în 
sfințenie era o creștere în vederea lui Dumnezeu, în 
trăirea în Împărăția Lui, deși el era printre noi, pe 
pământ.  

Căci, deși a trăit printre oameni, la vedere, viața 
lui a fost o taină aproape toată viața. Deși a fost 
închis în cele mai groaznice închisori ale României 
comuniste, el a ajuns la cele mai mari trepte ale 
îndumnezeirii chiar acolo, unde tinerii de frunte ai 
României erau trimiși ca să moară. Deși nu a fost 
teolog, nu a fost Preot, nu a fost ajutat de oameni 
duhovnicești de excepție, el a fost călăuzit de Dum- 
nezeu pas cu pas, trecând peste toate cursele demo- 
nilor, pentru că L-a iubit numai pe El, pe Dumnezeul 
mântuirii noastre. Căci Dumnezeu îl întărește și îl 
ajută să sporească pe cel care se dăruie cu totul Lui, 
călăuzindu-l spre El în fiecare zi.  

Cel care a adormit în Săptămâna Luminată, 
scrisese profetic într-o carte a sa: „Nu plângeți, ci 
bucurați-vă, căci a venit timpul să mă nasc în altă 
lume mai strălucitoare și mai bună, mai aproape de 
Dumnezeu!”705. Și ne-a făgăduit că se va ruga pentru 

 
705 Scrierile complete ale Fericitului Ilie văzătorul de 

Dumnezeu și viața sa, comentate de către ucenicul și fiul său 
întru Domnul, Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș, vol. 3 (primul 
caiet manuscriptic), Teologie pentru azi, București, 2010, p. 
177.  
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noi și că ne va ajuta în toate cele ale vieții noastre. Și 
el s-a ținut și se ține de cuvânt! Pentru că el este 
prezent în viața noastră și ne întărește spre tot lucrul 
cel bun. Ne întărește din Împărăția lui Dumnezeu în 
care el se veselește neîncetat.  

De aceea, iubiții mei, mă bucur că anul acesta, 
la pomenirea sa, am putut să public nu doar predica 
de față, ci și o carte întru pomenirea sa. O carte care 
cuprinde Acatistul său, scris de mine, și predicile pe 
care le-am scris la pomenirile sale de peste an. Și pe 
care le-am corectat și îmbunătățit.  

Mă rog ca Dumnezeu să ni-l trimită și pe icono- 
graful său! Adică pe acela sau pe aceea care îi va picta 
Sfânta sa Icoană, pentru ca să ne bucurăm de în- 
chinarea în fața sa. Pentru că nu Sfinții au nevoie de 
închinarea noastră, ci noi avem nevoie de ajutorul lor 
neîncetat în toate zilele vieții noastre. Însă Sfinții se 
bucură de cei care îi cinstesc și îi laudă în cântări 
duhovnicești, de cei care le citesc și le editează 
operele, de cei care le aprofundează scrierile și scriu 
despre ei cu evlavie, de cei care le pictează Sfintele 
Icoane și le închină Sfinte Biserici. Pentru că ei se 
bucură de oamenii care Îl iubesc pe Dumnezeu, și, 
totodată, îi iubesc și pe Îngerii și Sfinții Lui.  

Sfinte Ilie, Părintele nostru, călăuzește-ne pe 
noi pe calea mântuirii prin sfintele tale rugăciuni! 
Ajută-ne să trecem zilnic peste toate cursele vrăjma- 
șilor și să ne odihnim pururea în slava lui Dumnezeu! 
Pentru ca veșnic să ne bucurăm împreună cu tine și 
cu toți Sfinții și Îngerii lui Dumnezeu de Dumnezeul 
mântuirii noastre, de Tatăl, de Fiul și de Sfântul Duh 
Dumnezeu, acum și pururea și în vecii vecilor! Amin.  
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Predică la Duminica a III-a după Paști 
[2020] 

 
Iubiții mei706,  

 
Hristos a înviat!  

 
 
Și Domnul nostru Cel înviat are martori veridici 

ai învierii Sale. Căci Sfânta Maria Magdalini a venit 
„dimineața devreme, încă fiind întuneric” și a găsit 
„piatra ridicată de la mormânt” [In. 20, 1, BYZ]. Și 
când le-a vestit Sfinților Apostoli Petros și Ioannis că 
trupul Domnului nu mai e în mormânt, ei au venit și 
au văzut giulgiurile și marama Sa și au crezut că așa 
este: că trupul Său nu mai e în mormânt [In. 20, 2-8, 
BYZ]. Însă, notează Sfântul Ioannis Teologul: și ei s-
au comportat astfel, „căci încă nu cunoșteau Scrip- 
tura [οὐδέπω γὰρ ᾔδεισαν τὴν Γραφήν], că El trebuie 
să învie din morți [ὅτι δεῖ Αὐτὸν ἐκ νεκρῶν ἀναστῆ- 
ναι]” [In. 20, 9, BYZ].  

Numai că Sfinții Apostoli cunoșteau că Domnul 
va muri și va învia! El le spusese acest lucru de mai 
multe ori [Mt. 17, 22-23; 20, 18-19; 26, 2, 45; Mc. 10, 33-
34; Lc. 9, 44]. Și, cu toate acestea, Sfântul Lucas ne 
spune: „Iar ei [nu] cunoșteau cuvântul acesta [Οἱ δὲ 
ἠγνόουν τὸ ῥῆμα τοῦτο] și era ascuns de ei [καὶ ἦν 
παρακεκαλυμμένον ἀπ᾽ αὐτῶν], ca să nu-l înțeleagă 
pe el [ἵνα μὴ αἴσθωνται αὐτό]. Și se temeau să-L 
întrebe pe El despre cuvântul acesta [καὶ ἐφοβοῦντο 
ἐρωτῆσαι Αὐτὸν περὶ τοῦ ῥήματος τούτου]” [Lc. 9, 45, 
BYZ]. Adică despre moartea și învierea Lui.  

 
706 Începută la 15. 57, în zi de marți, pe 28 aprilie 2020. 

Soare, 25 de grade, vânt de 8 km/ h.  
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Însă acum ei nu cunoșteau învierea Lui în mod 
direct, în mod personal, pentru că moartea Lui o 
cunoscuseră. Și pentru aceasta aveau nevoie de 
încredințarea Lui. Tocmai de aceea, Domnul le va 
încredința pe Sfintele Femei Mironosițe, apoi îi va 
încredința și pe Sfinții Apostoli de învierea Lui din 
morți.  

– De ce însă le-a încredințat mai întâi pe 
Sfintele Femei Mironosițe și, întâi de toate, pe Născă- 
toarea de Dumnezeu, care a văzut prima pe Fiul ei 
înviat?  

– Pentru că dorul lor pentru El le-a învins frica 
de oameni! Ele au venit cu mare dor să ungă trupul 
Lui și nu l-au mai găsit în mormânt. De aceea, ele 
aveau nevoie primele de încredințarea că El a înviat 
din morți.  

Însă Sfânta Maria Magdalini vorbește cu Hris- 
tos Cel înviat și nu Îl recunoaște [In. 20, 15, BYZ]! Și 
numai când Hristos Cel plin de slavă îi spune pe 
nume Mariei, ea înțelege că e El, conștientizează că 
este El și Îi spune: „«Rabbuni [Ῥαββουνί]!», care [în 
grecește] se zice: «Învățătorule [Διδάσκαλε]!»” [In. 
20, 16, BYZ]. Și pentru că L-a văzut pe El, Cel înviat, 
tocmai de aceea a devenit martoră a învierii Sale [In. 
20, 18].  

Și Sfinții Apostoli Lucas și Clopas [Κλόπας]707 
vorbesc cu Domnul Cel înviat în drum spre Emmaus 
[Ἐμμαούς] [Lc. 24, 13, BYZ], dar nu Îl recunosc! 
Pentru că „ochii lor erau ținuți [οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν 
ἐκρατοῦντο] [ca] să nu-L cunoască pe El [τοῦ μὴ ἐπιγ- 
νῶναι Αὐτόν]” [Lc. 24, 16, BYZ]. Ei nu înțeleg cu cine 
vorbesc, nu înțeleg cine era Străinul care călătorea 
dimpreună cu ei, dar inima lor ardea în ei – pentru 

 
707 A se vedea:  
https://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Cleopa.  

555

https://ro.orthodoxwiki.org/Apostolul_Cleopa


că se umplea de slava Lui –, pe când Domnul le 
vorbea și le deschidea Scripturile [Lc. 24, 32, BYZ] în 
fața sufletului lor. Căci, pe măsură ce înțelegem 
duhovnicește Scriptura, pe atât ea se deschide în fața 
minții și a inimii noastre. Dar dacă nu avem luminări 
de la Dumnezeu, dacă Dumnezeu nu ne introduce în 
Scriptură prin slava Lui, dacă nu ne-o deschide du- 
hovnicește sufletului nostru, ea e o taină desăvârșită 
și nevăzut este pentru noi Cel care ne-a dat-o în Bise- 
rica Lui.   

Iar Sfinții Îl văd pe Domnul, Îl înțeleg pe El 
numai când se împărtășesc euharistic cu El! Căci, pe 
când mâncau Trupul și beau Sângele Lui cele euha- 
ristice, „li s-au deschis ochii [αὐτῶν διηνοίχθησαν οἱ 
ὀφθαλμοί] și L-au cunoscut pe El [καὶ ἐπέγνωσαν 
Αὐτόν], dar El S-a făcut nevăzut de la ei [καὶ Αὐτὸς 
ἄφαντος ἐγένετο ἀπ᾽ αὐτῶν]” [Lc. 24, 31, BYZ]. Pentru 
că El, de acum, era în ei înșiși, unit intim cu ei, pentru 
că Apostolii se împărtășiseră cu El.  

Și dacă s-au împărtășit cu Domnul în mod eu- 
haristic și au vorbit cu El și L-au ascultat pe El tâl- 
cuindu-le Scripturile cele despre Sine [Lc. 24, 27, 
BYZ], Apostolii au devenit martorii Lui, ai Celui în- 
viat din morți.  

Sfintele Femei Mironosițe, „[întru] dimineața 
cea adâncă [ὄρθρου βαθέος]” [Lc. 24, 1, BYZ], adică 
foarte devreme, au venit la Mormântul Domnului și 
„au aflat piatra rostogolită [ἀποκεκυλισμένον] de la 
mormânt. Și, intrând, nu au aflat trupul Domnului 
Iisus [τὸ σῶμα τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ]” [Lc. 24, 3-4, BYZ]. 
Și, neaflând trupul Său, al Celui preaiubit, erau „în 
mare nedumerire” [Lc. 24, 4, BYZ]. Și pentru a spul- 
bera nedumerirea lor, imediat au apărut deasupra 
lor, în slavă dumnezeiască, doi Îngeri ai Domnului 
[Ibidem], care le-au vorbit și le-au zis: „De ce căutați 
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pe Cel viu cu cei morți [Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν 
νεκρῶν]? Nu este aici [Οὐκ ἔστιν ὧδε], ci a înviat 
[ἀλλ᾽ἠγέρθη]! Aduceți-vă aminte cum v-a spus vouă, 
încă fiind în Galilea, zicând că Fiul omului se cuvine 
să Se dea întru mâinile oamenilor celor păcătoși și să 
Se răstignească, iar [în] a treia zi să învie!” [Lc. 24, 5-
7, BYZ]. 

Și cum au reacționat atunci Sfintele Femei Mi- 
ronosițe? Ele „și-au adus aminte de cuvintele Sale. Și, 
întorcându-se de la mormânt, au vestit toate acestea 
celor 11 și tuturor celorlalți. Și [acestea] erau Maria 
Magdalini [ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία] și Ioanna [Ἰωάννα] 
și Maria lui Iacovos [Μαρία Ἰακώβου] și celelalte 
împreună cu ele, care ziceau acestea către Apostoli 
[αἳ ἔλεγον πρὸς τοὺς Ἀποστόλους ταῦτα]” [Lc. 24, 8-
10, BYZ].  

Ele și-au adus aminte de cuvintele Lui și le-au 
crezut pe ele. Le-au crezut, pentru că au înțeles că 
ele s-au împlinit în persoana Lui. De aceea, ele au de- 
venit primele martore ale învierii Sale și Apostoli 
pentru Apostolii Domnului. Care, până nu L-au vă- 
zut pe Domnul, până ce El nu i-a încredințat pe ei, 
au respins mărturia Sfintelor Femei. Căci „cuvintele 
acelora au părut înaintea lor ca o prostie [ὡσεὶ λῆ- 
ρος] și nu credeau lor” [Lc. 24, 11, BYZ], mărturiei lor. 

Însă Sfintele Femei Mironosițe au crezut măr- 
turia Sfinților Îngeri despre Domnul! Nu s-au îndoit 
de veridicitatea vedeniei și a mesajului ei. Ele au cre- 
zut prin propovăduirea acelora, dar L-au văzut apoi 
și pe Domnul. Căci Sfintele Femei, „pe când mergeau 
să vestească Ucenicilor Săi, iată!, și Iisus s-a întâlnit 
[cu] ele, zicându-le: «Bucurați-vă [Χαίρετε]!». Iar ele, 
apropiindu-se, au cuprins picioarele Sale [ἐκράτησαν 
Αὐτοῦ τοὺς πόδας] și I s-au închinat Lui [καὶ προσε- 
κύνησαν Αὐτῷ]” [Mt. 28, 9, BYZ].  
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Pentru că Domnului nostru Iisus Hristos, Cel 
răstignit și înviat, noi trebuie să I ne închinăm, și pe 
El să Îl lăudăm dimpreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt 
pentru toți vecii. Căci El este Unul din Treime, îm- 
preună slăvit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt.  

Pentru că Domnul nostru Iisus Hristos nu este 
„a doua persoană” a Treimii, cum spun mulți azi în 
mod eretic, ci Unul din Treime, pentru că este egal 
cu Tatăl și cu Duhul Sfânt și împreună veșnic cu 
Tatăl și cu Duhul Sfânt, chiar dacă Tatăl Îl naște pe 
Fiul și Îl purcede pe Duhul Sfânt. Dacă El, Fiul Tată- 
lui,  ar fi „a doua persoană” a Treimii înseamnă că a 
fost un timp când El „nu a existat”. Însă erezia subor- 
dinațianistă e atât de veche, încât toți teologii de azi 
ar trebuie să o cunoască. Și, cu toate acestea, citesc 
pe ici pe colo, prin cărțile lor, că Fiul e „a doua 
persoană” a Treimii, iar Duhul este „a treia”, când nu 
există anterioritate și posterioritate în Treime, atâta 
timp cât persoanele Treimii sunt împreună-veșnice 
și fără de început. Ceea ce înseamnă că în mintea 
acestor oameni „doar Tatăl” e din veci, iar Fiul a 
apărut „după”, apoi Duhul Sfânt ca „al 3-lea”.  

Însă, dacă nu avem Treimea din veci și pentru 
veci, înseamnă că nu avem niciun Dumnezeu. Iar pe 
teologii care vorbesc eretic despre Treime, numă- 
rând în mod eretic persoanele Treimii, pe cele îm- 
preună-veșnice și nedespărțite, îi rog să se întoarcă 
la teologia Bisericii și să vadă ce spun Sfinții Părinți 
ai Bisericii despre acest lucru. Pentru că temelia 
mântuirii noastre e credința Bisericii. Și pe dreapta 
credință a Bisericii noi trebuie să ne zidim ca oameni 
ai credinței, ca oameni evlavioși și Sfinți.  

Pentru că, iubiții mei, Sfintele Femei Miro- 
nosițe, astăzi pomenite, au crezut propovăduirii celei 
dumnezeiești. Și-au amintit cuvintele Lui și le-au 
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crezut pe ele. Cuvintele Lui le-au vorbit despre El și 
L-au adus pe El iar și iar în inima lor. Dar dacă 
suntem amnezici în materie de teologie și de viață 
bisericească, dacă uităm de la mână până la gură 
dogmele credinței și canoanele evlaviei Bisericii, 
atunci vorbește gura fără noi și cu păcat.  

Pentru că, în materie de teologie, nu trebuie să 
vorbim din amintiri, ci cu sursele credinței în fața 
ochilor noștri sufletești și trupești. Trebuie să luăm 
Scriptura, trebuie să luăm cartea patristică și de cult, 
să le punem în fața noastră și să vorbim despre ele. 
Să vorbim despre ele smerindu-ne în fața lui Dum- 
nezeu și cerând luminarea Lui ca să vorbim despre 
ele. Pentru că Domnul, dacă ne vede smeriți și cu 
totul doritori de adevărul Său, face cu noi ce a făcut 
și cu Sfinții Lui Apostoli: „Atunci le-a deschis mintea 
lor [Τότε διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν], [pentru] a 
înțelege Scripturile [τοῦ συνιέναι τὰς Γραφάς]!” [Lc. 
24, 45, BYZ].  

Noi avem cu toții minte...dar numai când El ne 
deschide mintea, când ne luminează asupra cărților 
Sale, noi înțelegem cu adevărat ce texte avem în față. 
Ce adânc de teologie se află în textele din fața 
noastră. Căci luminarea credinței e pe măsura noas- 
tră duhovnicească! Pentru că un altul, mai mare 
decât noi în credință, poate vedea mai multe în 
Scriptură decât vedem noi, pentru că luminarea lui e 
pe măsura sa, a creșterii sale duhovnicești.  

Tocmai de aceea eu insist pe nevoia de texte 
traduse bine, de texte nefalsificate. Dacă știi un text 
al Scripturii cu adevărat, tradus bine, ca acolo, atunci 
poți sta cu inimă smerită în fața lui, așteptând lu- 
minarea lui Dumnezeu pentru el. Dar dacă textul e 
aproximativ sau tradus ideologic, cum vom înțelege 
nuanțele lui lingvistice, apoi pe cele teologice și du- 
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hovnicești, când avem de-a face cu un fals? Și cum 
Icoana e frumoasă și bună și mântuitoare dacă e 
pictată în austeritatea ei teologică, tot la fel textul 
teologic e bun și mântuitor dacă e tradus ca acolo, în 
sinceritatea lui lingvistică și nu neologizat sau „înfru- 
musețat” ca să arate „mai bine”. Pentru că o Icoană 
„înfrumusețată” este una falsificată. Tot la fel, un text 
scriptural sau patristic „adus la zi” e unul falsificat. 
Pentru că Scriptura e o carte întinsă pe mai multe 
secole, iar o carte patristică este o carte scrisă într-
un anumit secol și au modul lor de-a vorbi care nu e 
al nostru, al celor de azi. A face din Scriptură sau din 
Părinți niște texte postmoderne înseamnă a ne bate 
joc de ele, a le desființa. Dar dacă le traducem așa 
cum sunt ele, cu erorile, cu redundanțele, cu expri- 
mările greoaie și pline de profeții și de taine, le lăsăm 
ca pâine adevărată celor care le mănâncă duhovni- 
cește. Pentru că, dacă noi nu le înțelegem rostul lor 
în cărți, le vor înțelege cei care pot, cei care vor fi 
luminați pentru asta.  

Cei care nu mai suportă adevărul adânc, tainic 
al Scripturii și al Părinților și al Slujbelor Bisericii 
încearcă să le traducă pe măsura lor, epurându-le de 
greutăți. Însă cărțile Tradiției sunt pline de greutăți, 
de taine, de lucruri dumnezeiești! Acomodarea, 
adaptarea lor la mentalitatea noastră înseamnă ne- 
garea adâncului lor teologic și duhovnicesc. Pentru 
că nu cărțile trebuie să vină spre noi, ci noi trebuie 
să mergem, cu multă smerenie și umilință spre 
cărțile Bisericii, pentru ca să înțelegem...ce putem să 
înțelegem din ele! Ce nu înțelegem, să le lăsăm 
neatinse! Să nu batjocorim cu insolența noastră tai- 
nele lui Dumnezeu!  

A presupune una sau alta despre cărțile Bise- 
ricii, în afara luminării lui Dumnezeu, înseamnă a 
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face lucrarea ingrată de detractor al lor. Nu le 
înțelegi, smerește-te! Nu sunt de vină cărțile Bise- 
ricii, ci tu, cel care ai o mare părere de sine!  

Dumnezeu deschide cărțile Bisericii, le des- 
chide sufletului și trupului său spre înțelegere, când 
vede că omul dorește să se mântuie, să cunoască, să 
Îl laude pe El, să propovăduiască adevărurile Sale. El 
deschide cărțile, când omul dorește să își sfințească 
viața. Dar ele stau închise pentru cei mincinoși, pen- 
tru cei trufași, pentru cei eretici, pentru cei afundați 
în plăceri de tot felul.  

De aceea, cei care vin dis-de-dimineață la Bise- 
rică sunt cei care se nevoiesc toată viața cu slujirea 
lui Dumnezeu și a oamenilor. Dacă slujirea e viața 
noastră, atunci noi nu lucrăm la program, nu lucrăm 
uitându-ne la ceas ca să treacă mai repede, ci lucrăm 
pe măsura inimii noastre, a bucuriei noastre de 
Dumnezeu și de oameni.  

Multă bucurie și pace pe mai departe în marele 
și preaslăvitul praznic al Învierii Domnului! Dum- 
nezeu să ne întărească în tot lucrul cel bun, ca să 
facem cu inimă bucuroasă voia Lui! Amin.  
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Predică la Duminica a IV-a după Paști 
[2020] 

 
Hristos a înviat!  

 
Iubiții mei,  

 
 
Evanghelia de astăzi, adică In. 5, 1-15, în care 

Domnul este Vindecătorul celui bolnav de 38 de ani, 
este un text care nu se regăsește complet în marile 
manuscrise ale Scripturii. În Codex Sinaiticus lipsește 
versetul al 4-lea. Același verset lipsește și în Codex 
Vaticanus și Codex Bezae. El apare însă în Codex 
Alexandrinus, dar incomplet: lipsește începutul și 
sfârșitul său, dar e redat complet în Codex Ephraemi 
Rescriptus: „Αγελος γαρ κατα κρον κατεβενεν εν τι 
κολυμβηθρα και εταρασετο τω υδορ ο ουν προτος 
εμβας μετα τιν ταραχιν του υδατος υγιης εγινετω ω 
διποτε κατηχετω νοσηματι” [In. 5, 4, Codex Eph. Res. 
(a)].   

Și, după ce a fost corectat și diacriticizat, el a 
intrat în ediția BYZ în acest fel: „Ἄγγελος γὰρ κατὰ 
καιρὸν κατέβαινεν ἐν τῇ κολυμβήθρᾳ, καὶ ἐτάρασσεν 
τὸ ὕδωρ· ὁ οὖν πρῶτος ἐμβὰς μετὰ τὴν ταραχὴν τοῦ 
ὕδατος, ὑγιὴς ἐγίνετο, ᾧ δήποτε κατείχετο νοσήματι”. 
În traducerea mea, textul scriptural de la In. 5, 4, BYZ 
e acesta: „Căci un Înger, după [oarecare] vreme, se 
cobora în scăldătoare și tulbura apa; [și] atunci, cel 
intrat întâi după tulburarea apei, se făcea sănătos, 
indiferent de ce boală ar fi fost ținut”.  

Îngerul Domnului, la porunca Lui, cobora în 
scăldătoare și o umplea de slava lui Dumnezeu. Și 
slava lui Dumnezeu era cea care îl vindeca pe primul 
care intra în apă. Însă, când vine Însuși Stăpânul în- 
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tregii făpturi la cel bolnav, nu mai e nevoie de un 
intermediar, nu mai e nevoie de Îngerul Său, pentru 
că El Însuși îl vindecă pe acesta. Pentru că aceeași 
slavă a lui Dumnezeu, care iradia din Domnul, îl 
vindecă pe cel bolnav. Căci slava era a Lui, fiind fiin- 
țială Fiului, și ea este comună Tatălui și Fiului și 
Sfântului Duh. Pentru că Dumnezeul nostru treimic 
are o singură slavă și pe ea o dăruie tuturor celor cre- 
dincioși Lui.  

De aceea, întruparea Domnului nu i-a dez- 
brăcat pe Îngerii și pe Sfinții Lui de slava lui Dum- 
nezeu! Pentru că Îngerii și Sfinții Lui locuiesc în slava 
lui Dumnezeu și sunt plini de slava lui Dumnezeu. 
Iar când Îngerii și Sfinții se arată în vedenie celor 
credincioși, ei se arată plini de slava Lui și fac minuni 
în viața noastră prin slava lui Dumnezeu. Căci slava 
Lui este viața noastră cea dumnezeiască, pentru că 
ea este cea care ne vindecă, ne mântuie, ne curățește, 
ne luminează și ne sfințește pe noi pururea. Și aici, 
pe pământ, în Biserica slavei Sale, noi trebuie să ne 
umplem mereu de slava Lui, pentru ca să trăim 
veșnic în Împărăția lui Dumnezeu ca unii plini de 
slava Lui. Căci toți ai Împărăției Sale trăiesc și Îl 
laudă pe Dumnezeu întru slava Lui.  

Cel bolnav de 38 de ani [In. 5, 5, BYZ] zăcea în 
boală [In. 5, 5-6] la scăldătoarea Vitesda [Βηθεσδά] 
[In. 5, 2, BYZ]. Și Vitesda înseamnă Casa milei708. Un 
nume profetic pentru Biserica lui Dumnezeu. Căci 
Biserica e Casa milei lui Dumnezeu, e Casa Lui în 
care ne umplem de mila Lui, de slava Lui cea veșnică.  

Și Vitesda e mai întâi de toate o scăldătoare [In. 
5, 2], pentru că noi intrăm prin Dumnezeiescul Botez 
în Biserică. Ne umplem de slava Lui prin Botez, 
pentru că Botezul ne curățește de păcate și ne lu- 

 
708 Easton’s Bible Dictionary, 557, in BW 10.  
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minează și ne sfințește, făcându-ne mădulare mistice 
ale lui Hristos Dumnezeu. Și această scăldătoare 
dumnezeiască are 5 porticuri sau pridvoare [πέντε 
στοὰς] [In. 5, 2, BYZ], pentru că noi avem 5 simțuri 
trupești și 5 sufletești. Și toate simțurile noastre se 
sfințesc continuu în Biserică. Pentru că noi ne sfin- 
țim cu totul în Biserica lui Dumnezeu, în relație vie, 
continuă, harică cu Dumnezeul mântuirii noastre.  

Sfântul Augustinus de Hippo a tâlcuit și el du- 
hovnicește Evanghelia noastră de azi. Căci ne-a spus 
că apa scăldătoarei era poporul iudeu, iar cele cinci 
pridvoare sunt legea Vechiului Testament. Și tul- 
burarea apei este Patima Domnului, cea prin care El 
ne-a adus nouă vindecarea de păcate709. Iar Îngerul 
care venea mai înainte și tulbura apa era vestitorul 
Domnului Îngerilor710. Și Domnul îl vindecă pe cel 
bolnav tocmai în șabbat [ת  ,în ziua odihnei ,711[ַשבָׁ
sâmbăta, pentru ca să ne arate că El este Cel care ne 
recreează, ne rezidește pe noi duhovnicește712. Și că, 
în definitiv, odihna noastră trebuie să fie activă, du- 
hovnicească, adică plină de fapte bune.  

Căci tocmai de aceea S-a coborât la noi și S-a 
făcut om ca noi, dar fără de păcat, pentru ca să fie 
Prietenul și Ajutătorul fiecăruia dintre noi. Pentru că 
cel bolnav nu avea om [In. 5, 7, BYZ] care să îl ajute 
în boala lui. Cum nici noi nu avem prieteni, oameni 
capabili, pe care să ne bazăm, cu care să facem 
treabă. Și tânjim foarte mult după prieteni, după 
colaboratori, după ucenici, după Duhovnici, după 
Părinți, după oamenii lui Dumnezeu. Și cerem de la 
El astfel de oameni! Pentru că numai El ni-i poate 

 
709 PL 38, col. 687.  
710 PL 38, col. 691.  
711 Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Shabbat.  
712 PL 38, col. 692.  
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arăta pe oamenii Lui, pe oamenii în care putem avea 
totală încredere și cu care putem să-I slujim lui Dum- 
nezeu. 

„Doamne [Κύριε], nu am om [ἄνθρωπον οὐκ 
ἔχω]!” [In. 5, 7, BYZ], spune bolnavul. Nu am un om 
de încredere, pe care să îl iubesc și care să mă iu- 
bească și să mă ajute. Și, din acest motiv, oamenii 
mor în casă de unii singuri, nevăzuți de nimeni, ci 
numai de Dumnezeu. Căci atunci când nu avem 
oameni, Îl avem pe Dumnezeu cu noi. Și Îl avem pe 
El cu noi, dacă ne dăm cu totul Lui și facem voia Lui 
cu inimă bucuroasă.  

Domnul poruncește vindecarea bolnavului: 
„«Scoală-te, ia-ți patul tău, și umblă!». Și îndată omul 
s-a făcut sănătos, și și-a luat patul lui și umbla” [In. 
5, 8-9, BYZ]. Pentru că în fața Lui nicio boală nu este 
de nevindecat. El poruncește vindecarea noastră, 
pentru că El este izvorul sănătății noastre. Pentru că 
sănătatea e darul Lui pentru noi, pe când bolile sunt 
consecințele rele, dezastruoase, ale păcatelor noas- 
tre. Căci păcatele au născut durerile, bolile și moar- 
tea în viața oamenilor.  

De aceea, când Domnul poruncește sănătatea 
celui bolnav, El poruncește normalitatea. Pentru că 
sănătatea face parte din normalitatea omului. Să- 
nătatea sufletească și trupească a omului, care se 
trăiește în relația cu Dumnezeu, este normalitatea 
omului. Pe când, cu totul anormale pentru om, sunt 
durerile, bolile, fricile, neînțelegerile, tristețile, nesi- 
guranța, neiubirea, necomuniunea, moartea. Din 
acest motiv, tot ceea ce îl apasă, îl însingurează, îl în- 
tristează pe om sunt nefirești pentru el, pentru că 
omul a fost făcut pentru iubire, pentru comuniune, 
pentru viața veșnică cu Dumnezeu.  
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Și Sfântul Ioannis Hrisostomos a văzut în apa 
scăldătoarei Vitesda o prefigurare a Dumnezeiescu- 
lui Botez, în care ne curățim de toate păcatele noas- 
tre713. Și el, cel bolnav, a stăruit 38 de ani714, a așteptat 
atâta vreme, pentru că și-a dorit sănătatea. Nu a 
renunțat la dorința de a se vindeca, nu s-a sinucis, nu 
și-a pierdut credința în mila lui Dumnezeu, ci și-a 
așteptat vindecarea îndelung.  

Așa după cum umanitatea a așteptat cinci mile- 
nii și jumătate venirea Domnului, întruparea Sa, tot 
la fel, cei care vor să se vindece, așteaptă îndelung 
mila lui Dumnezeu. Pentru că credința în Dumnezeu 
e așteptarea îndelungă a voii Lui cu noi. Noi nu Îl 
putem pune la încercare pe Dumnezeu! Noi nu Îi 
putem porunci Lui ce să facă! Ci noi, oamenii cre- 
dinței, putem face doar un singur lucru: să așteptăm 
necontenit voia Lui cu noi. Pentru că El știe cel mai 
bine ce să facă cu fiecare dintre noi și care e folosul 
nostru real, profund, veșnic.  

Și cel vindecat nu și-a ascuns vindecarea și nici 
nu a ieșit din porunca Domnului! Pentru că, deși știa 
că e ziua odihnei, el mergea cu patul în spinare, și a 
dat mărturie tuturor despre porunca Celui care l-a 
vindecat [In. 5, 9-12].  

Însă nu știa numele Lui [In. 5, 13, BYZ]! Și nu 
știa numele Domnului, „căci Iisus S-a dat deoparte, 
mulțime [de oameni] fiind în [acel] loc” [Ibidem]. Și 
El S-a dat deoparte, S-a retras, pentru ca să ne învețe 
pe noi să fim discreți în gesturile noastre de credință 
și de evlavie. Adică să nu ne închinăm cu ostentație, 
să nu dăm milostenie pentru ca să fim filmați de 
către toată lumea, să nu facem lucruri care să fie doar 
de ochii lumii. Pentru că acestea ne fac nefirești, 

 
713 PG 59, col. 203.  
714 PG 59, col. 205.  
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pentru că ne scot din părerea smerită despre noi în- 
șine.  

Însă Domnul nu îl lasă în necunoașterea Lui! 
Pentru că „Iisus îl află pe el în templu și i-a zis lui: 
«Vezi, sănătos te-ai făcut! Să nu mai păcătuiești, ca 
să nu-ți fie ție ceva mai rău!». [Și] omul s-a dus și a 
vestit iudeilor că Iisus este Cel care l-a făcut pe el 
sănătos” [In. 5, 14-15, BYZ]. Dar dacă tot păcătuim și 
nu ne pocăim, acel ceva mai rău decât chinul de aici 
este chinul cel veșnic, adică Iadul. Care este pentru 
cei ca demonii, care nu vor să se pocăiască.  

Așadar, iubiții mei, Hristos Cel răstignit și în- 
viat este Doctorul sufletelor și al trupurilor noastre! 
El este Cel care ne vindecă de toată neputința și de 
toată patima. Remediile umane, pe care le avem tot 
din luminarea Sa, ne ajută în bolile noastre, dar nu 
ne fac imuni la orice boală. Ele sunt paliative, sunt 
medicamente ce ameliorează starea de boală, însă 
păcatele noastre înmulțesc bolile în noi. Pentru că 
rădăcina bolilor noastre sunt păcatele noastre.  

De aceea, împotriva tuturor bolilor noastre, noi 
luptăm mai întâi de toate prin spovedirea păcatelor 
noastre și prin împărtășirea cu Domnul nostru. Pen- 
tru că El e adevărata noastră vindecare și curățire de 
orice patimă și de orice boală. A pune pe primul loc 
împărtășirea cu Domnul înseamnă a avea o bună 
înțelegere a medicamentelor și a tratamentelor de 
orice fel. Pentru că mai întâi avem nevoie de Izvorul 
vieții și al sănătății noastre, de Domnul nostru, apoi 
de medicamentele și tratamentele pe care El ni le-a 
dăruit nouă. Îl dorim pe El mai întâi, apoi darurile 
Sale! Pentru că viața fără El nu are nicio bucurie, ni- 
cio pace și nicio sfințenie, pe când suferința împre- 
ună cu El e o transfigurare continuă a noastră. Dum-  
nezeu să ne dea întotdeauna înțelepciunea de a înțe- 
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lege voia Lui cu noi și cu întreaga lume! Pentru că 
trebuie să ne gândim mereu la binele nostru real, la 
mântuirea noastră, care este viața în sfințenie și în 
comuniune. Amin715!  

 
  

 
715 Terminată la 14. 29, în zi de miercuri, pe 6 mai 2020. 

Soare, 17 grade, vânt de 21 km/ h.  
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Predică la Duminica a V-a după Paști 
[2020] 

 
Iubiții mei,  

 
Hristos a înviat716!  

 
 

Și Hristos Cel răstignit și înviat, Domnul și 
Dumnezeul și Mântuitorul sufletelor și al trupurilor 
noastre, Cel care este împreună-veșnic, fără de în- 
ceput și deoființă cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, Cel 
împreună-închinat și slăvit cu Tatăl și cu Duhul 
Sfânt, vorbește cu oamenii în mod direct și pe în- 
țelesul lor. El intră în dialog cu oamenii la modul 
comun, pentru ca, în discuția cu ei, să le vorbească 
din ce în ce mai teologic și să Se reveleze pe Sine în 
fața lor.  

Merge împreună cu Sfinții Lucas și Clopas pe 
cale [Lc. 24, 15, BYZ], îi lasă pe aceștia să vorbească, 
să își exprime tristețea, așteptarea, nedumerirea, 
iubirea lor [Lc. 24, 19-24], după care le tălmăcește 
locurile vechitestamentare referitoare la persoana Sa 
[Lc. 24, 27]. Și vorbele Domnului, cele pline de slava 
Lui cea veșnică, le-au luminat mințile și le-au aprins 
inimile celor doi Sfinți ai Săi, pe când El mergea 
împreună cu ei pe cale și le deschidea Scripturile [Lc. 
24, 32, BYZ].  

Pentru că Scripturile, înțelegerea Scripturilor, e 
prima împărtășire cu Domnul. Fapt pentru care 
Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie începe cu citirea 
din Apostol și din Evanghelie, cu tălmăcirea Scrip- 

 
716 Începută la 9. 32, în zi de marți, 12 mai 2020. Soare, 

23 de grade, vânt de 16 km/ h.  
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turii, ca luminare și aprindere a noastră pentru uni- 
rea intimă, euharistică, cu Domnul slavei. Adică cu 
Iisus Hristos Cel răstignit și înviat, Care a intrat și cu 
trupul Său cel transfigurat întru slava Lui. Căci „nu 
acestea se cuvenea să pătimească Hristos [οὐχὶ ταῦτα 
ἔδει παθεῖν τὸν Χριστόν] și să intre întru slava Sa [καὶ 
εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν Αὐτοῦ]?” [Lc. 24, 26, BYZ]. 

Crucea a fost drumul spre Înviere al Domnului, 
pentru ca El să intre pentru veșnicie întru slava Lui 
și cu trupul Său cel asumat din Preacurata Născă- 
toare de Dumnezeu și Pururea Fecioară Maria, Maica 
Sa. Și tocmai de aceea noi mărturisim Crezul Bisericii 
înainte de împărtășirea cu Domnul. Pentru că în 
Crezul cel unul al Bisericii, Hristos este Fiul Tatălui 
și Cel împreună-închinat [συμπροσκυνούμενον] și 
împreună-slăvit [συνδοξαζόμενον]717 cu Tatăl și cu 
Duhul Sfânt. Și cei care au același Crez bisericesc, 
care au aceeași credință apostolică și patristică, și 
care trăiesc în Biserica cea una [μίαν], sfântă [ἁγίαν], 
catolică [καθολικὴν] și apostolică [ἀποστολικὴν]718 a 
lui Dumnezeu, se împărtășesc din același Potir euha- 
ristic.  

Pentru că noi, ortodocșii, avem un singur Dum- 
nezeu în trei persoane, o singură credință apostolică, 
o singură Scriptură eclesială, un singur Crez bise- 
ricesc, un singur cult divino-uman, un singur Potir 
preasfânt din care ne împărtășim cu toții, fie că 
suntem clerici, mireni sau monahi. Și toți câți sun- 
tem creștini ortodocși facem parte din Biserica cea 
una a lui Dumnezeu, cea nedespărțită și ajunsă de la 
Domnul până la noi, pentru că Biserica e trupul Său, 
iar noi suntem mădularele Sale cele duhovnicești, 
adică cei pe care Dumnezeu ne-a răscumpărat, ne-a 

 
717 Cf. https://ro.orthodoxwiki.org/Crezul.  
718 Ibidem.  
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curățit, ne-a luminat și ne-a sfințit prin slava Lui cea 
veșnică.  

Și trebuie să creștem duhovnicește mereu, 
trebuie să ne luminăm mereu, trebuie să ne umplem 
pururea de focul iubirii Sale celei dumnezeiești, 
pentru ca să ne apropiem cu evlavie de Domnul sla- 
vei. Căci în Potirul Bisericii e Hristos Cel răstignit și 
înviat și Care a intrat în slava Lui cea veșnică. Pentru 
că noi ne împărtășim euharistic cu Domnul slavei, cu 
Cel care este Dumnezeu și om, și ne umplem de slava 
dumnezeirii Sale, curățindu-ne și luminându-ne și 
sfințindu-ne tot mai mult.  

De aceea, cei care nu cunosc taina credinței 
celei una și mântuitoare și nu trăiesc duhovnicește 
în Biserica lui Dumnezeu, vorbesc despre Biserică719 
ca despre o instituție oarecare, ca despre o instituție 
cu totul pământească, care își are interesele, afacerile 
și rivalitățile ei. Pentru că nu văd nimic dincolo de 
ziduri și de oameni.  

Însă, dacă privești duhovnicește Biserica lui 
Dumnezeu și întreaga Lui creație, atunci Îl vezi peste 
tot pe Dumnezeu. Îl vezi peste tot pe Făcătorul 
întregii creații, pe Cel ce ne-a creat pe noi și ne poar- 
tă de grijă și ne călăuzește pe noi spre mântuirea și 
sfințirea noastră.  

Dar nu putem să-L vedem pe Dumnezeu și nu 
putem să ajungem să vedem duhovnicește întreaga 
Lui creație decât din interiorul Bisericii lui Dum- 
nezeu. Căci numai ca mădulare vii și duhovnicești 
ale lui Dumnezeu, noi începem să vedem duhov- 
nicește. Și când vedem duhovnicește, atunci El ne 
deschide nouă ochii sufletului, pentru ca să Îl vedem 

 
719 Statutul Bisericii Ortodoxe Române:  
http://patriarhia.ro/images/documente/statutul_bor.

pdf.  
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pe El cu adevărat [Lc. 24, 31]. Adică să-L vedem întru 
slava Lui cea veșnică.  

Pentru că tot efortul nostru ascetic în Biserica 
lui Dumnezeu, toată nevoința noastră e pentru a ne 
face proprii luminării și vederii lui Dumnezeu întru 
slava Lui. Ca să înțelegem Scripturile, ca să înțelegem 
cărțile Bisericii, ne trebuie luminarea lui Dumnezeu. 
Și El ne luminează cărțile Bisericii, ne luminează asu- 
pra teologiei Bisericii pe măsura creșterii noastre du- 
hovnicești și a folosului nostru real. Iar curățindu-ne 
și luminându-ne prin înțelegerile cele dumnezeiești, 
noi ne apropiem cu frica lui Dumnezeu în noi, cu 
credința în El și cu dragostea pentru El720 de Potirul 
Bisericii, pentru ca să ne unim dumnezeiește cu Mi- 
rele Bisericii, curățindu-ne și luminându-ne și sfin- 
țindu-ne dumnezeiește prin unirea intimă cu El, 
pentru ca El să rămână în noi și cu noi, umplându-ne 
de toată bucuria și veselia cea dumnezeiască721. 

Pentru că Domnul S-a întrupat și a venit spre 
noi, oamenii, cu nespusă iubire, pentru ca să aibă o 
relație veșnică cu noi. Și El ne vorbește în mod direct 
tuturor, pentru ca să ne aducă pe toți la pocăință și, 
prin pocăință, să ne umple de dorința sfântă de a ne 
sfinți în relația cu El. Pentru că El a venit tocmai 
pentru ca să-i cheme „pe cei păcătoși întru pocăință 
[ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν]” [Mt. 9, 13, BYZ]. Și noi, 
cu toții, suntem oameni păcătoși! Numai că trebuie 

 
720 Aluzie la Μετὰ φόβου Θεοῦ, πίστεως καὶ ἀγάπης 

προσέλθετε, cf.  
http://glt.goarch.org/texts/Oro/Sun_Liturgy.html.  
721 Cu referire la ultima rugăciune tainică: Τὸ πλήρωμα 

τοῦ Νόμου καί τῶν Προφητῶν, Αὐτὸς ὑπάρχων, Χριστὲ ὁ 
Θεὸς ἡμῶν, ὁ πληρώσας πᾶσαν τὴν πατρικὴν οἰκονομίαν, 
πλήρωσον χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης τὰς καρδίας ἡμῶν πάντοτε, 
νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν, cf. Ibidem.  
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să recunoaștem acest lucru. Și nu numai să îl recu- 
noaștem, ci să trăim tot timpul cu conștiința păcăto- 
șeniei noastre, îndreptându-ne continuu viața noas- 
tră. Pentru că noi trebuie să trăim întru pocăință, 
întru schimbarea continuă a vieții noastre după voia 
lui Dumnezeu. Căci pocăința e trăsătura fundamen- 
tală a vieții creștine, alături de bucuria și de veselia 
cea dumnezeiască.  

Pentru că pocăința e durerea continuă din su- 
fletul nostru pentru păcatele și patimile noastre, 
adică pentru acelea prin care L-am îndurerat con- 
tinuu pe Dumnezeul mântuirii noastre, pe când bu- 
curia și veselia cea dumnezeiască sunt consecințele 
revărsării iubirii Sale celei dumnezeiești în noi. Căci 
noi putem doar să ne mâhnim și să ne întristăm și să 
plângem pentru păcatele noastre. Să ne fie rușine de 
ele și să renunțăm la ele. Dar iertarea păcatelor 
noastre o primim de la El! Nu ne putem ierta de unii 
singuri. Nu putem să ne ridicăm din păcatele și din 
patimile noastre, adică din înșelările noastre de unii 
singuri, ci El ne ridică în Taina Mărturisirii. Pentru 
ca în Taina Euharistiei să Se unească în mod dum- 
nezeiește cu noi, revărsând în noi slava Lui cea veș- 
nică, care ne umple de toată bucuria și veselia cea 
dumnezeiască.  

Pentru că toată bunăstarea noastră duhov- 
nicească și trupească, toată virtutea noastră e conse- 
cința revărsării slavei lui Dumnezeu în noi prin Tai- 
nele și Slujbele Bisericii. Viața noastră duhovni- 
cească e viața Bisericii. Tocmai de aceea, noi nu 
putem trăi fără Slujbele Bisericii, fără iertarea sacra- 
mentală a păcatelor noastre și fără împărtășirea 
noastră euharistică cu Domnul!  

Hrana noastră primă e cea duhovnicească, pen- 
tru că viața noastră e una duhovnicească. Și ca să te 
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hrănești duhovnicește trebuie să te împărtășești cu 
Domnul și să citești cuvintele Lui, să le înțelegi cu 
toată ființa ta, ca să te umpli de simțirea, de lumi- 
narea și de vederea Lui.  

Tocmai de aceea, când Domnul a venit spre 
întâlnirea cu samaritisa [ἡ σαμαρεῖτις] [In. 4, 9, BYZ], 
cu viitoarea Sfântă Mare Mucenică Fotini [Φωτεινὴ], 
pe care o pomenim pe 26 februarie722, El ne-a arătat 
că sufletul omului, chiar când e plin de păcate, do- 
rește cu adevărat viața cea dumnezeiască. Și că noi, 
cu toți păcătoșii, cu toți decăzuții trebuie să vorbim 
foarte serios și profund teologic, pentru că oamenii 
în adâncul lor caută adevărul, Îl caută pe Dumnezeu, 
caută viața cu El.  

Căci în Evanghelia de azi [In. 4, 5-42] vedem că 
Domnul Și-a început vorbirea cu ea de la lucruri 
obișnuite, de la lucruri din jurul lor, dar că a condus-
o spre tot mai înalte înțelegeri, până când i S-a 
revelat pe Sine și i-a spus: „Eu sunt, Cel care îți vor- 
besc ție [Ἐγώ εἰμι, ὁ λαλῶν σοι]! [In. 4, 26, BYZ]”. 
Pentru că femeia a ajuns la discuția despre Mesias 
[Μεσίας] sau Hristos [Χριστός], despre Care credea 
că El ne va vesti nouă toate [In. 4, 25, BYZ] cele ale 
mântuirii noastre. Și când Domnul a văzut că ea 
dorește să afle cine este Hristos, El i-a spus imediat: 
„Eu sunt, Cel care îți vorbesc ție [Ἐγώ εἰμι, ὁ λαλῶν 
σοι]!”.  

Pentru că nu există mai mulți Hristoși, ci doar 
un Hristos, Fiul Tatălui, Cel deoființă cu Tatăl și cu 
Duhul Sfânt! Și Hristos vorbește cu oamenii pe 
înțelesul lor, pentru că El Se pleacă la nivelul nostru 
de înțelegere și când suntem prunci și când suntem 

 
722 Cf.  
https://www.synaxarion.gr/gr/sid/2245/sxsaintinfo.as

px.  
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adolescenți și când suntem maturi și când suntem 
bătrâni de zile. Și El ne vorbește pe înțelesul nostru 
pentru binele nostru veșnic.  

Dar dacă noi ascultăm alte glasuri și nu glasul 
Lui, dacă ascultăm sloganuri și nu Evanghelia mân- 
tuirii, asta o facem asumat, murind duhovnicește da- 
torită alegerii noastre. Căci și Sfinții noștri Proto- 
părinți Adam și Eva au murit sufletește atunci când 
au păcătuit, dar trupește au murit peste sute de ani, 
după cum ne spune cartea Facerea: „Și [acestea] au 
fost toate zilele lui Adam, care a trăit 930 de ani, și 
[apoi] a murit [καὶ ἐγένοντο πᾶσαι αἱ ἡμέραι Αδαμ ἃς 
ἔζησεν ἐννακόσια καὶ τριάκοντα ἔτη καὶ ἀπέθανεν]” 
[Fac. 5, 5, LXX].  

Însă, mai înainte de a muri trupește, ei au murit 
duhovnicește prin păcat. Pentru că orice păcat ne 
ucide duhovnicește. Și tocmai de aceea trebuie să 
spovedim în Taina Mărturisirii orice păcat care ne-a 
omorât sufletește, pentru ca Domnul să ne învie pe 
noi din moartea păcatului. Căci atunci când ne spo- 
vedim, noi vorbim cu Dumnezeu, Lui îi spunem 
păcatele noastre și de la El, prin Duhovnic, așteptăm 
iertarea și viața noastră cea duhovnicească. Adică 
simțirea, luminarea și vederea cea dumnezeiască.  

Pentru că, fără slava Lui în noi, pe care o primim 
prin apartenența noastră vie la viața Bisericii, noi nu 
simțim și nu vedem nimic din lucrurile lui Dumne- 
zeu. Și de aceea, când vorbești cu oameni morți 
duhovnicește, cu oameni care nu aparțin Bisericii 
sau care nu mai vor să se spovedească și să se împăr- 
tășească cu Domnul, deși ei sunt ortodocși, vorbești 
cu oameni care sunt morți de vii. Care sunt morți cu 
sufletul, dar sunt încă vii trupește. Și dacă știm acest 
lucru, nu trebuie să ne mai mire împotrivirile lor, 
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hulele lor, nesimțirea pe care o pot exhiba, pentru că 
acestea sunt semnele morții lor sufletești.  

Pentru că delicatețea duhovnicească, pacea 
sfântă, iubirea dumnezeiască, bunătatea cea plină de 
curăție a inimii, frica de Dumnezeu, smerenia, umi- 
lința, frumusețea duhovnicească, veselia și bucuria 
dumnezeiască, teologia cea dumnezeiască, simțirile 
și luminările și vederile cele dumnezeiești nu se gă- 
sesc în oricine, ci doar în oamenii cei duhovnicești ai 
lui Dumnezeu, în fiii reali ai Bisericii, în cei care sunt 
depozitarii vii, tezaurele vii ale cunoașterii și ale slu- 
jirii lui Dumnezeu. Oamenii lui Dumnezeu sunt ade- 
văratele minuni ale acestei lumi, sunt minunile cele 
vii, conștiente și raționale ale acestei lumi. Pentru că 
ei s-au născut din Dumnezeu, din slava Lui, și trăiesc 
pururea în slava Lui și le înțeleg pe toate dum- 
nezeiește. Le înțeleg cu mintea lui Hristos și nu cu 
mintea lumii! 

Tocmai de aceea, minunile cele prea mari ale 
acestei lumi sunt Sfinții lui Dumnezeu, pentru că ei 
sunt locașurile raționale în care trăiește Dumnezeu 
prin slava Lui. Și nimeni nu poate mima sfințenia, 
pentru că ea este o realitate dumnezeiască ce nu 
poate fi învățată pe pământ, atâta timp cât coboară 
în noi de la Dumnezeu. Căci sfințenia este slava Lui, 
este trăirea continuă în slava Lui încă de aici, din 
viața de acum a Bisericii. Și a trăi în slava Lui 
înseamnă a fi cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu 
este în tine prin slava Sa [In. 17, 21-23, BYZ]. Pentru 
că slava Lui e cea care ne unește în mod desăvârșit, 
pentru totdeauna, cu Dumnezeul mântuirii noastre.  

Nu, nu trebuie să vorbim șmecherește și nici 
pedant cu oamenii, ci trebuie să le vorbim pe în- 
țelesul lor despre marile dogme ale Bisericii! Dar în- 
cercând mereu să îi ridicăm la înțelegeri teologice și 
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duhovnicești tot mai mari. Pentru că scopul cobo- 
rârii noastre la înțelegerea oamenilor e pentru a-i 
ridica spre înălțimile vieții cu Dumnezeu.  

Și predicile noastre, cât și discuțiile noastre cu 
oamenii, nu trebuie să fie nicidecum simpliste, vagi, 
pline de grandomanie, ci de experiență practică și de 
înțelegeri dumnezeiești. Pentru că trebuie să oferim 
continuu, cu bunătate, din experiența noastră teolo- 
gică și duhovnicească, celor care au nevoie cu adevă- 
rat de ea. Căci oamenii de mâine ai Bisericii se for- 
mează acum, în clipa de față, și ei au nevoie de aju- 
torul și de experiența noastră eclesială.  

Așadar, iubiții mei, suntem încă în praznicul 
Învierii Domnului, încă în bucuria pascală, dar mai 
sunt doar 10 zile ale acestui mare și dumnezeiesc 
praznic! Căci odovania praznicului, sfârșitul său, 
anul acesta e pe 27 mai, într-o zi de miercuri, adică 
în preziua sau ajunul Înălțării Domnului.  

Și astăzi am trăit prima Dumnezeiască Litur- 
ghie de după această lungă și dureroasă închidere a 
noastră în Biserici și a dumneavoastră în case. Adică 
prima zi de Paști în care Biserica locală a putut fi cu 
adevărat împreună. Tocmai de aceea și bucuria noas- 
tră e mare acum, pentru că Biserica nu se poate 
bucura cu adevărat decât atunci când slujește împre- 
ună.  

Ne-a fost greu la toți, dar acum ne bucurăm și 
trebuie să ne bucurăm dumnezeiește! Căci astăzi e 
Paștiul nostru, al tuturor. Astăzi am trăit pascal îm- 
preună, așa cum ar fi trebuit să trăim tot acest mare 
praznic al Bisericii lui Dumnezeu.  

Să punem multă bucurie peste asceza și tris- 
tețea de până acum! Să așezăm deasupra lor multă 
rugăciune și multă mulțumire adusă lui Dumnezeu 
pentru toate! Căci numai așa ne putem vindeca de 

577



durere, de tristețe și de singurătate. Căci numai așa 
putem să ne întoarcem la viața noastră socială, la 
locul nostru de muncă, la traiul comunitar.  

Hristos a înviat și ne-a umplut de multă veselie!  
Hristos a înviat și este cu noi pururea!  
Hristos a înviat și El e bucuria noastră cea veș- 

nică, dimpreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, acum și 
pururea și în vecii vecilor! Amin.  
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Predică la pomenirea Sfinților Împărați 
Constantinus și Helena [2020]  

 
Hristos a înviat!  

 
Iubiții mei723,  

 
 
orice om de stat și orice politician au ce învăța 

din râvna pentru Biserică și din grija pentru binele 
obștesc ale celor doi Sfinți Împărați și întocmai cu 
Apostolii [Ἱσαπόστολοι]724 astăzi pomeniți. Pentru 
că Sfinții Împărați Constantinus și Helena au iubit în 
mod desăvârșit Biserica lui Dumnezeu și credința 
mântuirii noastre și s-au gândit mereu la binele tutu- 
ror cetățenilor imperiului.  

În același timp, relația dintre mamă și fiu sau 
dintre fiu și mamă este una admirabilă în cazul celor 
doi, pentru că Sfântul Constantinus și-a ascultat me- 
reu mama, pe Sfânta Helena, și astfel și-au mântuit 
viața lor. Convertirea minunată a Sfântului Constan- 
tinus a fost sprijinită de credința vie, statornică a 
Sfintei sale mame, pe care a iubit-o mult și în care a 
avut cu totul încredere.  

Pentru că familia creștină e prezentul și viitorul 
autentic al lumii. Familia creștină se naște și crește 
în Biserica lui Dumnezeu, iar sensul lumii este voia 
lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu conduce lumea 
spre unde El voiește, adică spre Împărăția Lui, spre 
transfigurarea întregii creații, și nu spre nimicire.  

 
723 Începută la 9. 3 minute, în zi de luni, pe 18 mai 2020. 

Cer înnorat, 17 grade, vânt de 3 km/ h.  
724 Cf.  
https://www.synaxarion.gr/gr/sid/3295/sxsaintinfo.as

px.  
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Tocmai de aceea, un politician creștin este unul 
care se gândește în primul rând la binele Bisericii și 
al întregii țări. Căci izvorul de viață și de sănătate al 
societății nu este Statul, ci Biserica lui Dumnezeu! În 
Biserică se formează adevăratul om social al Ro- 
mâniei, dar și omul Împărăției lui Dumnezeu. Și dacă 
politicienii creștini sprijină Biserica în mod real, ei 
sprijină sănătatea reală a oamenilor și bunul mers al 
societății noastre.  

Sfântul Constantinus, aidoma Sfântului Pavlos, 
a fost întors din calea lui de către Dumnezeu. Din 
calea lui cea rea. Și el s-a lepădat de dumnezeii 
Mars725 și Apollo726, în care crezuse până atunci727, 
pentru că Dumnezeul Cel adevărat i S-a revelat lui și 
i-a spus că biruința lui stă în Dumnezeiasca Cruce. 
Pentru că Crucea Domnului este semnul [sig- 
num728]729 cel tare și puternic, este minunea dumne- 
zeiască prin care noi învingem toată ispita și toată 
patima din ființa noastră.  

Tocmai de aceea, noi ne însemnăm de multe ori 
cu semnul Sfintei Cruci, ne închinăm de multe ori 
într-o zi, pentru că simțim din plin puterea lui Dum- 
nezeu, slava Lui, în semnul Crucii pe care ni-l facem 
pe trupul nostru. Slava Crucii Sale ne inundă și ne 
umple de putere dumnezeiască. Căci creștinii lui 

 
725 A se vedea:  
https://ro.wikipedia.org/wiki/Marte_(zeu).  
726 Idem: https://ro.wikipedia.org/wiki/Apollo.    
727 Idem:  
https://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_cel_Mare#

Convertirea_lui_Constantin.    
728 Idem:  
http://archives.nd.edu/cgi-

bin/wordz.pl?keyword=signum.   
729 Cf.  
https://en.wikipedia.org/wiki/In_hoc_signo_vinces.  
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Dumnezeu I se închină Lui continuu și Îl au pe El ca 
sursa vieții și a bucuriei lor. Pentru că ei trăiesc du- 
hovnicește pe pământ, ca Sfinți ai Lui, și nu trăiesc 
ideologic, nu trăiesc pur trupește, făcând abstracție 
de Făcătorul întregii creații.   

Iar Sfântul Constantinus, deși trăia într-o lume 
aproape cu totul păgână, idolatră, are curajul cu totul 
dumnezeiesc de a pune Biserica lui Dumnezeu în 
prim-plan și, odată cu această mutare fundamentală, 
să înceapă creștinarea imperiului. Pentru că a fost de 
ajuns chemarea lui de către Dumnezeu și convertirea 
lui la dreapta credință a Bisericii, pentru ca lumea 
din jurul său să se schimbe în mod ireversibil.  

Curajul dumnezeiesc al unui singur Împărat a 
schimbat cu totul fața lumii! El a scos Biserica din 
catacombe, a oprit persecuția împotriva creștinilor și 
a început zidirea lumii creștine libere. A lumii creș- 
tine cu drepturi politice și sociale. Tocmai de aceea 
este cu totul îndreptățită numirea lor de întocmai cu 
Apostolii, pentru că munca lor a fost una de aposto- 
lat, de convertire a păgânilor la dreapta credință a 
Bisericii. Și oricine pune început Bisericii undeva 
anume, unde nu este Biserica, este întocmai cu Apos- 
tolii Domnului.   

Astăzi însă, orice grupare eterodoxă trăiește cu 
orgoliul că este „o evanghelizatoare” a lumii. Numai 
că, în Sinaxarul Bisericii, Sfinții cei întocmai cu 
Apostolii sau Sfinții Apostoli ai diverselor neamuri 
sunt bine precizați. Și noi îi cinstim pe aceștia ca în- 
temeietori de Biserici naționale, pentru că ei au pus 
începutul bun al Bisericii într-o regiune sau într-o 
țară anume. Și de la ei, de la Sfinții Apostoli ai nea- 
murilor, noi numărăm anii Bisericii dintr-un loc anu- 
me.  
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Însă Bisericile naționale mai vechi sau mai noi 
sunt parte constitutivă din singura Biserică a lui 
Dumnezeu, din Biserica Cincizecimii, care a ajuns 
până la noi. Căci noi, cei de azi, din secolul al 21-lea 
al Bisericii creștine, facem parte din Biserica lui 
Dumnezeu nu pentru că am inventat-o noi acum 10 
ani, ci pentru că am intrat, prin Botez, în Biserica lui 
Dumnezeu, care a ajuns până astăzi la noi.  

Și Sfântul Constantinus în această singură Bise- 
rică a intrat prin Botez și nu într-o „alta”, care „s-a 
pierdut în negura vremurilor”! Pentru că Biserica își 
are temelia ei în slava Dumnezeului treimic și nu 
poate fi desființată sau schimbată de nimeni.  

Împăratul păgân s-a convertit la dreapta cre- 
dință a Bisericii în mod continuu și s-a botezat în 
ultimul an de viată, în 337, în perioada pascală730, de- 
venind astfel creștin. Și-a schimbat viața cu totul, 
modul de a gândi, de a iubi și de a acționa, și a trăit 
ca un creștin autentic. Și el ne îndeamnă și pe noi să 
facem același lucru: să învățăm să fim creștini toată 
viața noastră! Pentru că pe fiecare zi înțelegem tot 
mai mult la ce trebuie să renunțăm pentru a fi creș- 
tinii pe care Și-i dorește Dumnezeu.  

Sfântul Constantinus, Împăratul creștin al Bise- 
ricii, a adormit de praznicul Cincizecimii, pe 22 mai 
337731. Ca semn că el a adus pacea și unitatea în 
Biserica lui Dumnezeu. Sfânta Helena, mama sa, 
adormise pe 18 august 330732 și a fost Împărăteasă 
între 325-330733, adică din anul Sinodului I Ecumenic 
și până la moartea sa.  

 
730 Cf.  
https://ro.wikipedia.org/wiki/Constantin_cel_Mare.   
731 Ibidem.  
732 Cf. https://ro.wikipedia.org/wiki/Helena.  
733 Cf.  
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Numele Împărătesei este Flavia Iulia Helena 
Augusta734, pe când numele Împăratului este Flavius 
Valerius Aurelius Constantinus Augustus735. Tocmai 
de aceea și eu folosesc grafia latină a numelor lor, 
pentru că ei au fost latini. Și e firesc ca noi să îi 
pomenim cu numele lor, așa cum au fost cunoscuți 
ei în viața aceasta.  

Căci pentru fiecare în parte numele reprezintă 
identitatea noastră. Toți avem un nume, care este și 
numele nostru de Botez. Și când venim în fața 
Domnului ca să ne împărtășim cu El, noi venim cu 
numele nostru, cu cine suntem. Și El Se unește cu 
noi, cu cei botezați întru numele Tatălui și al Fiului 
și al Sfântului Duh, întru numele Dumnezeului nos- 
tru treimic, pentru ca să fie veșnic cu noi.  

Și când Mireanul devine Monah lui i se schimbă 
numele de Botez în numele de Călugărie. Ca să se 
arate că el a murit pentru viața aceasta lumească și a 
început o nouă viață: cu totul dedicată lui Dum- 
nezeu. Și când Monahul devine Schimonah736 lui i se 
schimbă din nou numele, ca să se arate că el s-a 
dăruit în mod desăvârșit lui Dumnezeu, începând 
viața cea cu totul desăvârșită.  

Iar în calendarul Bisericii avem și Sfinți care au 
numele lor vechi, păgâne, Sfinți cu nume creștine sau 
Sfinți cu numele lor monahale. Și pe toți îi pomenim 
cu numele lor, cu numele pe care le-au purtat în viața 
lor de aici sau cu ultimul nume pe care l-au avut.  

De aceea, când vorbim cu cineva trebuie să îi 
spunem pe nume. Pentru că prin rostirea numelui 

 
https://en.wikipedia.org/wiki/Helena_(empress).  
734 Ibidem.  
735 Cf.  
https://en.wikipedia.org/wiki/Constantine_the_Great  
736 Cf. https://ro.orthodoxwiki.org/Schimonah.  
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său arătăm respect față de el, față de cel care poartă 
acest nume. Dar dacă nu putem să îi spunem pe 
nume cuiva înseamnă că avem mare aversiune față 
de el. Și aversiunea aceasta nu e o virtute, ci o patimă, 
pentru că îl urâm și îl disprețuim pe cel căruia nu 
putem să îi pronunțăm nici măcar numele.  

Însă „numele cel bun întru veac va rămâne” [Sir. 
41, 13, LXX]! Numele Sfinților va rămâne pentru 
veșnicie, pentru că ei sunt moștenitorii Împărăției 
celei veșnice a lui Dumnezeu. Și chiar dacă, în istorie, 
Sfinții pot fi ocultați sau uitați, ei sunt veșnic cu 
Dumnezeu. Căci numele cel bun e al omului plin de 
faptele cele bune ale sfințeniei.  

Și când te gândești la Sfântul Constantinus, 
astăzi pomenit, vezi bucuria întregii Biserici pentru 
că a primit libertatea ei mult dorită și drepturi so- 
ciale. Și când te gândești la Sfânta sa mamă, la Sfânta 
Helena, astăzi pomenită, vezi deodată Crucea Dom- 
nului, pe care ea a scos-o de sub pământ și ne-a 
dăruit-o tuturor. Căci omul cu nume bun are fapte 
răsunătoare în întreaga istorie și în întreaga veșnicie. 
Numele bun înseamnă o viață bună, o viață după 
voia lui Dumnezeu. Și dacă vrei să fii bun, cu ade- 
vărat bun, atunci trebuie să faci voia lui Dumnezeu 
în toate zilele vieții tale.  

Așadar, iubiții mei, binele are un ecou veșnic, 
dar și răul are un ecou veșnic. Cele pe care le facem 
în sufletul și în trupul nostru acelea ne schimbă pen- 
tru veșnicie. Pentru că binele ne zidește, pe când răul 
ne destructurează interior. Binele lui Dumnezeu ne 
sfințește, pe când răul ne satanizează continuu. Și 
dacă binele pe care îl facem ne duce lângă Sfinții lui 
Dumnezeu pentru veșnicie, relele pe care le săvârșim 
ne duc lângă demoni pentru veșnicie, adică lângă cei 
care se împotrivesc continuu voii lui Dumnezeu.  
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Dacă minimalizăm păcatele pe care le facem, 
atunci lăsăm răul să se înmulțească în noi. Dar dacă 
suntem atenți la păcatele noastre, atunci le spovedim 
imediat. Pentru că păcatele trebuie șterse din noi 
prin iertarea lui Dumnezeu.  

Multă sănătate celor care se bucură astăzi ală- 
turi de patronii lor duhovnicești! Și Dumnezeu să ne 
bucure pe mai departe duhovnicește în praznicul cel 
mare al Învierii Domnului! Amin.  
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Predică la Duminica a VI-a după Paști 
[2020] 

 
Iubiții mei,  

 
Hristos a înviat737!   

 
 
Și învierea Lui, a lui Dumnezeu Cel întrupat, e 

sfârșitul lumii noastre. Pentru că atunci când El S-a 
făcut „începătură [a învierii] celor adormiți [ἀπαρχὴ 
τῶν κεκοιμημένων]” [I Cor. 15, 20, BYZ], când El S-a 
făcut începutul celor înviați din morți, lumea noastră 
nu mai merge spre moarte, ci spre învierea cea de 
obște. Căci toți suntem chemați să înviem continuu 
din păcatele noastre. Toți suntem chemați să fim vii 
și nu morți! Pe toți ne cheamă Dumnezeu să fim 
bisericile Sale cele vii, cele dumnezeiești, în care El 
locuiește prin slava Lui.  

Și dacă Dumnezeu ne învie pe noi din morți în 
Biserica Sa, dacă ne învie continuu din morți prin 
slava Lui cea veșnică, atunci noi suntem oameni care 
vedem, simțim, gândim, trăim duhovnicește și nu 
trupește. Pentru că pe toate le facem prin slava Lui, 
care ne curățește, ne luminează și ne sfințește pe noi 
pururea.  

Din an în an oameni din presă și-au făcut un 
obicei pseudo-exegetic la duminica aceasta. Căci ne 
amintesc mereu de „orbii” care au ales „prost” la 
primele alegeri libere738. Pentru că ei cred că azi, în 

 
737 Începută în zi de joi, pe 21 mai 2020, la ora 20. 21. 

Sunt 14 grade afară și stare de ploaie.  
738 A se vedea:  
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alegeri_prezidențiale_î

n_România,_1990.  
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Duminica orbului, e o duminică în care, dacă vrei să 
alegi, „ți se înnegurează privirea”. Și, „orice ai face 
tu”, dacă ar fi alegeri astăzi, „ai alege prost”. Pentru 
că duminica asta ar fi o zi „cu ghinion” pentru toată 
lumea.  

Numai că ziua de astăzi e o zi de fericire pentru 
toată lumea! E o zi de mare bucurie duhovnicească. 
Pentru că Evanghelia zilei [In. 9, 1-38] ne vorbește 
despre cum Domnul l-a vindecat de orbire pe un orb 
din naștere [τυφλὸν ἐκ γενετῆς] [In. 9, 1, BYZ] și nu 
despre cum „a orbit” pe cineva. Pentru că doar pă- 
catul orbește!  

Și alegem prost în viață, cu consecințe dezas- 
truoase pentru noi, nu datorită unei zile, nu datorită 
unui om, nu datorită astrelor, nu datorită pisicii care 
ne taie calea, nu datorită opiniei publice, ci datorită 
nouă. Pentru că alegi pe măsura la cât înțelegi. Și 
dacă ești orbit de patimi, dacă nu ești luminat de 
Dumnezeu, dacă nu vezi duhovnicește, atunci alegi 
trupește, alegi păcătos și păcatele sunt cele care ne 
omoară.  

Ca să votezi bine, trebuie să vezi bine oamenii. 
Și chiar dacă i-am vedea bine pe oameni, cei aleși de 
noi pot greși oricând, la fel ca noi. Însă când alegi un 
om pentru a fi președinte, pentru a fi ministru, pen- 
tru a fi ierarh, pentru a fi manager, pentru a fi mun- 
citor trebuie să alegi caracterul omului. Ce este el în 
mod fundamental. Și ca să alegi în mod fundamental 
pe cineva trebuie să ai o mare vedere duhovnicească. 
Dar dacă nu suntem duhovnicești, atunci alegem oa- 
menii după motive diverse, toate conjuncturale, pen-
tru că nu vedem omul din fața noastră. Nu vedem 
cine este și ce poate să facă în mod fundamental. Nu 
vedem potențele omului din fața noastră.  
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Iar vindecarea Domnului de astăzi ne spune în 
subsidiar că nu boala trupească e problema noastră, 
ci boala sufletească. Nu din cauza ochelarilor sau a 
lipsei vederii nu înțelegem noi cine sunt oamenii, ci 
din cauză că sufletul nostru e lipsit de vederea lui cea 
duhovnicească.  

Stai în fața omului și nu vezi nimic din el! Stai 
ca în fața unui zid și nu ca în fața unei cărți deschise. 
Dar dacă ai vedea cu ochii sufletului tău, dacă ai avea 
ochii curați, ai vedea ce cărți profunde sunt oamenii. 
De fapt, nu poți fi Duhovnic cu adevărat și nici scrii- 
tor profund, dacă nu vezi oamenii până în adâncurile 
lor. Pentru că ochii spălați și vindecați de către slava 
lui Dumnezeu sunt cei care văd adâncul omului. 
Luminat de Dumnezeu, omul vede adâncul celuilalt 
și se bucură de ceea ce vede. Și dacă îl vede, atunci îl 
poate ajuta. Dar dacă nu îl vede în adâncul lui, totul 
e un teatru ieftin, pentru că nu ai subiecte reale de 
discuție. Pentru că subiectele reale de discuție sunt 
cele despre cine suntem și ce facem toată ziua.  

Așadar, nu doar în 1990 s-a ales prost, ci zilnic 
alegem prost, dacă nu suntem luminați și întăriți de 
Dumnezeu! Orice păcat pe care îl facem e o dovadă 
de prostie, de slăbiciune, de împătimire. Căci de ce 
am mai alege iar și iar în mod greșit, dacă ne-am fi 
lecuit din prima? De ce ne îmbuibăm din nou, de ce 
ne îmbătăm din nou, de ce drăcuim din nou, de ce 
ne aprindem sexual din nou, dacă știm că toate aces- 
tea sunt rele? De ce ne plac lucrurile de duzină și nu 
lucrurile grele, muncite? De ce ne plac bârfele și sta- 
tul la televizor și la computer mai mult decât postu- 
rile și milosteniile și cărțile de luminare dumneze- 
iască? Pentru că ne e frică de asceză! Ne e frică de 
schimbarea noastră în bine, ne e frică de noutatea în- 
vierii noastre.  
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Îi vedem pe toți păcătuind, dar nu și pe toți po- 
căindu-se. Iar pocăința te duce în altă parte decât 
merge majoritatea. Păcatul e „cutumă socială”, pe 
când virtutea e un drum singular, personal, anevoios. 
Păcătuiești cu mulțimea, dar te pocăiești doar cu 
Dumnezeu. Și când stai cu Dumnezeu de vorbă din 
ce în ce mai mult, atunci nu mai mergi pe calea lor, 
pe calea multora, ci pe o cale din ce în ce mai îngustă, 
dar singura mântuitoare.  

Și multora le e teamă de pocăință, de schim- 
barea lor în bine, pentru că nu știu unde duce binele. 
Dar binele făcut pe fiecare clipă duce la învierea 
noastră din morți! Dacă rămâi în păcatele tale, rămâi 
în moarte. Dar dacă învii din moarte, atunci nu mai 
mergi cu toată lumea, ci doar cu cei înviați din morți 
de către Dumnezeu, cu cei duhovnicești.  

Am început să scriu predica de față după ce m-
am întors de la două Înmormântări plus Dum- 
nezeiasca Liturghie. Le-am înmormântat pe Aurelia 
și pe Georgeta. Pe ultima am întâlnit-o la același 
magazin de cartier unde îmi fac și eu cumpărăturile, 
și aceea a fost ultima oară. Dar moartea îngheață fa- 
ța, trupul omului, și îl face departe de noi...  

Iar când noi ne rugăm ca sufletele lor, ale celor 
adormiți, să ajungă „în locul [cu] lumină, în locul 
[cu] verdeață, în locul de odihnă [ἐν τόπῳ φωτεινῷ, 
ἐν τόπῳ χλοερῷ, ἐν τόπῳ ἀναψύξεως]”739, ne referim 

 
739 Cf.  
http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/prayers/funer

al_translation.htm.  
Textul întregii rugăciuni e acesta: Ὁ Θεὸς τῶν πνευ- 

μάτων καὶ πάσης σαρκός, ὁ τὸν θάνατον καταπατήσας, τὸν 
δὲ διάβολον καταργήσας καὶ ζωὴν τῷ κόσμῳ Σου δωρη- 
σάμενος· Αὐτός, Κύριε, ἀνάπαυσον τὴν ψυχὴν τοῦ κεκοιμη- 
μένου δούλου Σου (τοῦδε), ἐν τόπῳ φωτεινῷ, ἐν τόπῳ 
χλοερῷ, ἐν τόπῳ ἀναψύξεως, ἔνθα ἀπέδρα ὀδύνη, λύπη καὶ 
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la Împărăția lui Dumnezeu și nu la cimitir! Pentru că 
în Împărăția Lui este lumina cea veșnică, care veșnic 
izvorăște din ființa Dumnezeului nostru treimic. Iar 
locul cu verdeață veșnică sau locul veșnic verde, veș- 
nic viu, este Paradisul lui Dumnezeu, este Raiul Său, 
este Împărăția Sa, unde nimic nu e trecător, ci totul 
e veșnic. Și acolo, în Împărăția lui Dumnezeu, e ade- 
vărata pace și desfătare dumnezeiască, dimpreună cu 
Dumnezeu, cu toți Sfinții și Îngerii Lui, pentru că 
acolo sunt cei care pururea se veselesc dumnezeieș- 
te.  

Dar, ca să mergi în Împărăția Lui, trebuie să 
învii acum și aici, în Biserica Lui! Pentru că pocăința 
e cea care ne ridică din moartea păcatului. Așa cum 
ne-a spus Domnul: „Amin, amin zic vouă că vine 
ceasul și acum este [καὶ νῦν ἐστιν], când cei morți vor 
auzi glasul Fiului lui Dumnezeu, și cei care vor auzi, 
vor trăi [ζήσονται]” [In. 5, 25, BYZ].  

Și noi, cei care păcătuim cu nerușinare, suntem 
morții care trebuie să audă duhovnicește glasul lui 
Dumnezeu! Noi trebuie să auzim și nu alții! Noi tre- 
buie să auzim glasul Lui în conștiința noastră și să 
venim la El prin pocăință. Pentru că pocăința e ușa 
spre Dumnezeu și nu nesimțirea! Nesimțirea în- 
seamnă rămânere în păcat, înseamnă încercarea de a 
ne „îndreptăți” pe noi înșine, de a ne prezenta ca 

 
στεναγμός. Πᾶν ἁμάρτημα τὸ παρ᾿ αὐτοῦ πραχθὲν ἐν λόγῳ ἢ 
ἔργῳ ἢ διανοίᾳ, ὡς ἀγαθὸς καὶ φιλάνθρωπος Θεὸς συγχώ- 
ρησον· ὅτι οὐκ ἔστιν ἄνθρωπος, ὃς ζήσεται καὶ οὐχ ἁμαρτή- 
σει· Σὺ γὰρ μόνος ἐκτὸς ἁμαρτίας ὑπάρχεις· ἡ δικαιοσύνη 
Σου, δικαιοσύνη εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ὁ νόμος Σου ἀλήθεια. Ὅτι 
Σὺ εἶ ἡ ἀνάστασις, ἡ ζωὴ καὶ ἡ ἀνάπαυσις τοῦ κεκοιμημένου 
δούλου Σου (τοῦδε), Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, καὶ Σοὶ τὴν δόξαν 
ἀναπέμπομεν, σὺν τῷ ἀνάρχῳ Σου Πατρί, καὶ τῷ παναγίῳ, καὶ 
ἀγαθῷ, καὶ ζωοποιῷ Σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς 
αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν.  
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fiind „Drepți” în fața tuturor, când noi suntem pă- 
cătoși, pe când pocăința e recunoaștere cinstită de 
sine în fața lui Dumnezeu. Când ne pocăim așteptăm 
mila Lui față de noi și nu medalii! Când ne pocăim 
tăiem tot răul din inima noastră, plecându-ne cu to- 
tul în fața Lui! 

Pentru că El coboară în sufletul și în trupul care 
se smeresc continuu și se curățesc continuu pentru a 
fi casă a Lui. Iar sufletele și trupurile noastre se fac 
case ale Lui prin pocăință și prin toată virtutea cea 
dumnezeiască. Iar oamenii lui Dumnezeu sunt me- 
reu în schimbare interioară, mereu în luminare inte- 
rioară, mereu în înduhovnicire a întregii lor ființe, 
pentru că ei nu lâncezesc, ci robotesc tot timpul.  

Nu, nu sunt roboți, sunt oameni, dar robotesc 
tot timpul! Adică se trudesc, muncesc din greu pen- 
tru a se curăți de patimi, de neștiință, de neatenție, 
de îndoială, de toată ispitirea, de toată necurăția. Dar 
dacă nu ești întins ca arcul pentru Dumnezeu, dacă 
nu ești ascetic, trece vremea pe lângă tine și tu rămâi 
tot mort.  

De aceea, nu trebuie să ne temem de moarte, de 
moartea care ne face reci și ne îngroapă, ci de moar- 
tea sufletului, de moartea dinăuntru, pe care o as- 
cundem ca pe-o „comoară”, când ea este falimentul 
nostru total!  

Mergem cu moartea în noi și zâmbim!  
Nu ne mai e rușine că suntem morți!  
Și nu ne mai rușinăm de moartea noastră sufle- 

tească pentru că am coborât în iadul nesimțirii. În 
iadul unde n-avem nimic și nici nu contăm pentru 
cineva anume.  

E înfiorător, nu, adevărul?!...  
Nouă, megalomanilor, nouă, celor care credem 

că „le știm pe toate”, nouă, celor care nu ne lăsăm 
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sfătuiți de nimeni, nu ne place să înviem. Ne place 
moartea noastră, ne-am învățat cu ea și ne dezgustă 
viața bună, cea duhovnicească. Căci trecem pe lângă 
Dumnezeul Cel înviat din morți, pe lângă începătura 
celor înviați din morți, și rămânem goi, singuri și 
morți. Pentru că alegem, în mod funest, nepocăin- 
ța...  

Cel orb din naștere a văzut! Dar a văzut nu doar 
cu ochii cei de carne, ci și cu ochii sufletului său. „[Și] 
Iisus a auzit că l-au scos pe el afară [din sinagogă, că 
l-au exclus pe el din sinagogă]; și, aflându-l pe el, i-a 
zis lui: «Crezi tu întru Fiul lui Dumnezeu?». I-a răs- 
puns acela și I-a zis: «Și cine este, Doamne, ca să cred 
întru El?». Și i-a zis lui Iisus: «L-ai și văzut pe El, și 
Cel care vorbește cu tine, Acela este». Și el Îi zise: 
«Cred, Doamne!»; și I s-a închinat Lui. Și i-a zis Iisus: 
«Eu întru judecată [εἰς κρίμα] întru această lume am 
venit, ca cei care nu văd să vadă [ἵνα οἱ μὴ βλέποντες 
βλέπωσιν] și cei care văd să fie orbi [καὶ οἱ βλέποντες 
τυφλοὶ γένωνται]»” [In. 9, 35-39, BYZ]. 

Și când judeci o speță anume, atunci împarți 
lucrurile. Unul e păgubitul și altul e infractorul. Iar 
infractorul nu e „felicitat”, ci pedepsit pentru păcatul 
lui. De aceea, cei care nu au văzut până azi, pot să 
vadă de acum duhovnicește. Pentru că pocăința e 
baia în care putem să ne curățim cu toții sufletele și 
trupurile noastre. Însă, dacă spui că „vezi” fără po- 
căință, dacă spui că „nu ai nevoie” de Biserică pentru 
ca să trăiești, atunci rămâi orb, rămâi în orbirea ta, în 
moartea ta, în iadul tău.  

Iar judecata lui Dumnezeu e aceasta: că toți se 
pot mântui, dacă se pocăiesc și se lipesc de El pentru 
veșnicie. Dar dacă alegi singurătatea necredinței, 
atunci ți-ai ales Iadul. Și Iadul e cea mai nebunească 
alegere pe care o facem. Pentru că alegi să suferi veș- 
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nic, când tu nu poți să suporți durerea unui cui care 
ți-a intrat în picior sau o mică rană la un deget, făcută 
din neatenție, în timp ce tocai ceapa pentru ciorbă. 
Cum să crezi că ești în stare să suporți chinurile du- 
hovnicești ale Iadului, adică simțirea dureroasă a 
slavei Lui pentru veșnicie, cu toată ființa ta, care va 
fi atunci înduhovnicită, adică și mai sensibilă la 
toate, când tu ești sensibil la orice? Dar pentru că 
sperăm prostește că Iadul „e o glumă”, tocmai de 
aceea ne păstrăm moartea în noi, ne încălzim la piept 
Iadul și rămânem în el... 

Dar, iubiții mei, noi suntem ai Lui, ai Celui 
înviat din morți! Și El, Domnul nostru, dimpreună cu 
Tatăl și cu Duhul Sfânt, ne ține în viața Lui pe fiecare 
zi. Iar la învierea cea de obște, toți „cei morți vor fi 
înviați [de Dumnezeu] nestricăcioși [οἱ νεκροὶ ἐγερ- 
θήσονται ἄφθαρτοι]” [I Cor. 15, 52, BYZ], adică du- 
hovnicești, pentru că vom fi îmbrăcați întru ne- 
murire [ἀθανασίαν] [I Cor. 15, 53, BYZ]. Pentru că toți 
ne vom împărtăși atunci de această mare și dum- 
nezeiască consecință a învierii Domnului: de nemu- 
rirea sufletească și trupească.  

Căci mulți vor acum să trăiască veșnic. Vor să 
nu mai moară niciodată. Însă Domnul vrea ca noi să 
înviem mai întâi duhovnicește, să înviem acum din 
moartea păcatului, după care să murim pentru o 
vreme, pentru puțină vreme, și să înviem cu toții la 
învierea cea de obște. Pentru că de la învierea cea de 
obște începe nemurirea pentru întreaga umanitate. 
Însă, „toți cei din morminte vor auzi glasul Lui 
[atunci, la învierea cea de obște], și vor ieși, cei care 
au făcut cele bune, întru învierea vieții; iar cei care 
au făcut cele rele, întru învierea judecății” [In. 5, 28-
29, BYZ]. Iar judecata lui Dumnezeu e aceasta: că toți 
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putem învia prin pocăință, dar rămânem în moarte, 
dacă nu ne pocăim pentru păcatele noastre.  

Și nepocăința ne face fiii morții, în loc de fiii 
învierii. Pentru că nepocăința va învia în noi judecata 
lui Dumnezeu, pedeapsa Lui cea dreaptă pentru pă- 
catele noastre. Și asta când noi puteam, cu puțină 
pocăință adevărată, din tot sufletul, să ne mântuim.  

Așadar, ca să fim fiii învierii, ca să fim fiii lui 
Dumnezeu, trebuie să nu lăsăm moartea în noi! Tre- 
buie să nu lăsăm să troneze în noi păcatul, ci slava 
lui Dumnezeu. Căci dacă Dumnezeu e în noi și cu 
noi, atunci suntem fiii Lui, fiii Împărăției Sale, oame- 
nii veșniciei lui Dumnezeu.  

Încă 3 zile de prăznuire pascală! Miercuri, pe 27 
mai 2020, este odovania praznicului Învierii Dom- 
nului. Atunci, cu dezlegare la pește, cântăm pentru 
ultima oară troparul Învierii Domnului, pentru ca joi 
să retrăim Înălțarea Lui, cu umanitatea Sa transfi- 
gurată, de-a dreapta Tatălui pentru veșnicie.  

Iar dacă nu am înviat duhovnicește, cum să ne 
înălțăm mai presus de ceruri, acolo, unde este Dom- 
nul? Dacă suntem toată ziua cu nasul în afacerile 
noastre pământești, cum să zburăm la Domnul slavei 
cu mintea noastră? Căci se înalță duhovnicește nu- 
mai cine trăiește duhovnicește. Și toți putem trăi 
duhovnicește, pentru că asta ne cere Dumnezeu să 
facem.  

La mulți ani, multă sănătate și bucurie, și Dum- 
nezeu să ne aducă iarăși împreună, în Biserica Sa, 
pentru ca să Îi slujim Lui! Amin.  
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 Predică la Înălțarea Domnului [2020] 
 
 

Iubiții mei, 
 

Hristos S-a înălțat740! 
 
 
Hristos Cel răstignit și înviat, Cel care după 

învierea Sa din morți S-a arătat de mai multe ori 
Ucenicilor Săi dintru slava Sa și fiind plin de slavă, 
pentru ca să îi încredințeze că El e viu și cu ei 
pururea, la 40 de zile după Învierea Sa El S-a înălțat 
în mod desăvârșit de-a dreapta Tatălui, urcând uma- 
nitatea Sa cea cu totul îndumnezeită în sânul Dum- 
nezeului nostru treimic. 

Hristos Dumnezeu S-a înălțat „în[tru] slavă [ἐν 
δόξῃ]”741, după cum ne spune troparul praznicului, 
întru slava Sa, comună Dumnezeului nostru treimic, 
întru slava Sa cea veșnică, pentru ca să urce pentru 
veșnicie umanitatea Sa în Treime. Și, prin aceasta, 
prin îndumnezeirea desăvârșită a umanității Sale, să 
înceapă continua coborâre a Tatălui, prin Fiul, întru 
Duhul Sfânt, continua coborâre a Dumnezeului nos- 
tru treimic, prin slava Lui, în toți cei credincioși Lui. 

Pentru că Hristos Dumnezeu S-a înălțat la cer, 
S-a înălțat cu umanitatea Sa în sânul Treimii, făgă- 
duindu-le Ucenicilor Săi pe Duhul Sfânt742. Făgă- 
duindu-le modul de viețuire tainic al Bisericii, adică 

 
740 Începută la ora 10.00, în zi de luni, pe 25 mai 2020. 

Sunt 16 grade afară și vântul bate cu 3 km/ h.  
741 Cf.  
https://www.synaxarion.gr/gr/sid/3611/sxsaintinfo.as

px.  
742 Ibidem.   
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viețuirea cea duhovnicească, viața întru slava lui 
Dumnezeu.  

Pentru că, în Biserică, noi trăim cu Dumnezeu, 
pentru că El coboară, prin slava Lui, în toți fiii Săi cei 
duhovnicești. Deși este mai presus de întreaga Lui 
creație, El este cu noi pururea, pentru că slava Lui e 
în noi și, prin aceasta, El e cu noi. Tocmai de aceea, 
creștinii nu trăiesc cu conștiința că Dumnezeu e „de- 
parte”, că El e „absent” din viața lumii, pentru că El e 
prezent prin slava Lui în întreaga creație și în ei 
înșiși. Și, în rugăciunea inimii lor, ei Îl simt pe Dum-
nezeu aproape, pentru că El e în ei și e pacea și bu- 
curia lor cea veșnică. 

Dar Dumnezeu coboară în noi prin slava Lui, 
pentru că „Domnul S-a înălțat întru ceruri ca să-L 
trimită lumii pe Mângâietorul [Ὁ Κύριος ἀνελήφθη 
εἰς οὐρανούς ἵνα πέμψῃ τὸν Παράκλητον τῷ κόσ- 
μῳ]”743, pe Duhul Sfânt. Și El Se înalță cu umanitatea 
Sa în Treime, de unde nu S-a despărțit niciodată du- 
pă dumnezeirea Sa, pentru ca să ni-L trimită nouă pe 
Preasfântul Său Duh, Care luminează [φωτίζον] su- 
fletele744 și trupurile noastre. 

Pentru că adevărata luminare nu se dă prin în- 
vățătură, ci prin primirea și simțirea slavei lui Dum- 
nezeu în noi înșine. Iar noi, toți cei botezați în 
Biserica slavei Sale, prin Dumnezeiescul Botez ne-
am luminat duhovnicește, adică ne-am umplut de 
lumina, de slava Lui cea veșnică. Pentru că acest 
lucru ni-l spune rugăciunea de dinaintea ungerii cu 
Sfântul și Marele Mir: „Care și acum ai binevoit a 
naște din nou pe robul Tău cel nou luminat prin apă 
și [prin] Duh [ὁ καὶ νῦν εὐδοκήσας ἀναγεννῆσαι τὸν 
δοῦλόν Σου τὸν νεοφώτιστον δι’ ὕδατος καὶ Πνεύ- 

 
743 Cf. http://glt.goarch.org/texts/Pen/p39.html.  
744 Ibidem.  
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ματος]”745. Iar nașterea din nou e totuna cu lumi- 
narea cea dumnezeiască. Pentru că Botezul e în 
același timp o naștere din nou, o naștere din apă și 
din Duhul Sfânt, din apă și din har și, în același timp, 
e o umplere a noastră cu lumina Lui. Pentru că în 
Botez ne umplem de lumina Lui și această umplere a 
sufletului și a trupului nostru cu lumina Lui cea veș- 
nică e luminarea noastră cea dumnezeiască. Și nu- 
mai cei curățiți, luminați și sfințiți de Dumnezeu în 
Biserica Lui pot înțelege duhovnicește cele ale lui 
Dumnezeu, pentru că Dumnezeu îi luminează, prin 
slava Lui, pentru a le înțelege. 

La polul opus slujirii Bisericii, „luminații”746 
ocultismului se încred în mintea lor pătimașă și rătă- 
cită și plănuiesc lucruri împotriva vieții umane și so- 
ciale. Falsul „iluminism”747 a fost și este o luptă 
împotriva lui Dumnezeu și a Bisericii sale, pentru că 
pleacă de la premisa falsă că mintea umană își este 
suficientă sieși când vine vorba de a înțelege ce e 
bine și ce e rău. Însă mintea umană are nevoie con- 
tinuă de ascultarea lui Dumnezeu și de luminarea 
Lui pentru ca să înțeleagă ce e bine și ce e rău. Omul 
nu se poate îndepărta de Dumnezeu pentru ca „să 
progreseze” în cunoaștere și în civilizație, ci are ne- 
voie de ascultarea și luminarea Lui pentru ca să fie 
om. Căci omul se împlinește cu adevărat numai în 
relația lui cu Dumnezeu. Pentru că trebuie să placă 
lui Dumnezeu în tot lucrul și cuvântul, ca să se facă 
fiu [υἱὸς] și moștenitor  [κληρονόμος] al Împărăției 
Sale748. 

 
745 Cf. http://glt.goarch.org/texts/Euch/Baptism.html.  
746 A se vedea:  
https://ro.wikipedia.org/wiki/Illuminati.   
747 Idem: https://ro.wikipedia.org/wiki/Iluminism.   
748 Cf. http://glt.goarch.org/texts/Euch/Baptism.html.   
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Sfântul Zaharias profețise Înălțarea Domnului 
la cer în Zah. 14, 4, LXX: „Și vor sta picioarele Lui în 
ziua aceea pe Muntele Măslinilor [καὶ στήσονται οἱ 
πόδες Αὐτοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐπὶ τὸ Ὄρος τῶν 
Ἐλαιῶν], cel dinaintea Ierusalimului [τὸ κατέναντι 
Ιερουσαλημ], [cel] dinspre răsărituri [ἐξ ἀνατολῶν]”. 
Și acolo ne-a rămas până azi „urma piciorului drept 
al Domnului atunci când S-a înălțat”749. Pentru că El 
S-a înălțat de pe muntele milei la cer, El, Cel mult-
milostiv, pentru că mila Lui e mai presus de toate. Și 
când noi strigăm liturgic „Doamne, miluiește!”, noi Îl 
recunoaștem pe El „ca Stăpân al nostru, dar [subli- 
niem aici] și recunoașterea că acest Stăpân [al nos- 
tru] e nesfârșit de milos și de iubitor și deci de apro- 
piat de noi”750. 

Tocmai de aceea, noi nu Îl tragem la rost pe 
Dumnezeu pentru că ne dă ploaie prea puțină sau 
prea multă, pentru că îngăduie să cadă grindină, 
pentru că zguduie pământul cu cutremure, pentru că 
îngăduie boli și incendii și crime abominabile, pen- 
tru că noi știm că ele sunt pentru păcatele noastre. 
Noi știm că El e prea-bun și prea-iubitor cu noi și cu 
toată făptura Sa, și că cele rele nu le îngăduie decât 
spre întoarcerea noastră de la păcate, pentru a-I sluji 
Lui. 

De aceea, pedepsele Lui nu le socotim „aten- 
tate” la viața noastră, ci mustrările Lui părintești spre 
îndreptarea noastră. Iar dacă, din pruncia minții 
noastre, neînțelegând voia Lui, începem să ne răz- 
boim cu El pentru că ne-a luat de lângă noi o ființă 

 
749 Cf. https://ro.jerusalem-patriarchate.info/locuri-

sfinte-de-pelerinaj/muntele-maslinilor-eleon.  
750 Preot Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogma- 

tică Ortodoxă, vol. 2, ed. a II-a, Ed. IBMBOR, București, 1997, 
p. 124.  
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iubită sau pentru că nu ne-a dat locul în lume pe care 
noi ni-l doream, avem să înțelegem mai devreme sau 
mai târziu că alegerea Lui a fost fără de păcat. Că ceea 
ce El a ales pentru noi a reprezentat cel mai bun lu- 
cru pentru noi. 

Cu cât ne maturizăm, cu atât înțelegem cine a 
făcut lucruri esențiale pentru noi. Cel care ne-a în- 
vățat lucruri importante în viață, cel care ne-a iubit, 
cel care ne-a ajutat în puncte cheie, acela e un om 
important pentru noi. Pe când, pe cei care ne-au 
pierdut timpul, pe cei care ne-au învățat să păcă- 
tuim, pe cei care ne-au canalizat spre lucruri care nu 
ne-au făcut bine, pe aceia îi conștientizăm ca ne- 
prieteni ai noștri. Pentru că e prieten cu adevărat cel 
care te învață binele cu adevărat, binele de care ai 
nevoie pentru toată viața ta și pentru toată veșnicia 
ta. 

Când Ierarhul sau Preotul înalță Sfântul Trup al 
Domnului și face cu el semnul Sfintei Cruci în aer751, 
atunci se retrăiește tainic, la Dumnezeiasca Litur- 
ghie, Înălțarea Domnului. Pentru că Cel răstignit și 
înviat, Domnul și Dumnezeul și Mântuitorul suflete- 
lor și al trupurilor noastre, Se înalță la cer și stă de-a 
dreapta Tatălui, pentru ca să ni Se dea nouă spre 
mântuire și sfințire. Iar atunci ni se spune: „Să luăm 
aminte [Πρόσχωμεν], [pentru că] Cele Sfinte [se cu- 
vin] Sfinților] [τα Ἅγια τοῖς Ἁγίοις]!”752. 

Iar Cele Sfinte [τα Ἅγια], în cazul de aici, sunt 
Sfântul Său Trup și Sfântul Său Sânge, adică El Însuși, 
Cel euharistic, Cel plin de slavă, Cel înălțat de-a 
dreapta Tatălui. Iar Cele Sfinte, Cele Dumnezeiești 
se dau celor care se îndumnezeiesc în mod continuu, 

 
751 Cf. Liturghier 2012, ed. BOR, p. 185.  
752  Cf.  
http://glt.goarch.org/texts/Oro/Sun_Liturgy.html.  
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„căci fără Mine nu puteți a face nimic” [In. 15, 5, BYZ]. 
Fiindcă nu putem să ne mântuim și să ne sfințim fără 
El, fără Dumnezeul mântuirii noastre. 

Iar noi, pentru a ne sfinți viața noastră, trebuie 
să ne înălțăm, împreună cu Dumnezeu, mai presus 
de toate cele pământești, pentru a vedea pe cele 
dumnezeiești, pe cele pe care El ni le arată întru slava 
Sa. Tocmai de aceea, vederea extatică înseamnă înăl- 
țarea noastră la cele dumnezeiești, dar și luminare 
dumnezeiască. Pentru că numai Dumnezeu, prin 
slava Lui, ne poate înălța pe noi ca să vedem cele 
dumnezeiești, iar vederea Lui e o umplere de lumină 
a ființei noastre. Pentru că vederea Lui extatică e o 
reactualizare a Botezului nostru, a clipei în care El 
ne-a umplut de lumina Lui pentru prima oară. 

Și dacă El ne înălță mai presus de cele create, 
dacă El ne înalță, prin slava Lui, întru Împărăția Sa 
cea veșnică, atunci putem să mărturisim cu adevărat 
că „am văzut lumina cea adevărată [εἴδομεν τὸ φῶς 
τὸ ἀληθινόν], am primit Duhul Cel ceresc [ἐλάβομεν 
Πνεῦμα Ἐπουράνιον], am aflat credința cea adevă- 
rată [εὓρομεν πίστιν ἀληθῆ], nedespărțitei Treimi în- 
chinându-ne [ἀδιαίρετον Τριάδα προσκυνοῦντες], 
căci Aceasta ne-a mântuit pe noi [Αὕτη γὰρ ἡμᾶς 
ἔσωσεν]”753. 

Iar vederea luminii celei adevărate e totuna cu 
primirea Duhului Celui ceresc. Și vedem lumina Lui 
sau primim pe Duhul Lui în vedere extatică, în extaz, 
atunci când Dumnezeu ne dăruie această mare bine- 
cuvântare dumnezeiască. Și când Îl vedem extatic pe 
Dumnezeu, când Îl vedem dumnezeiește, când Îl 
vedem întru slava Lui, atunci aflăm și credința cea 
adevărată, teologia cea adevărată, care e revelarea 
Lui în viața noastră. Însă Dumnezeul nostru este 

 
753 Ibidem.  
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Dumnezeul treimic, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh 
Dumnezeu, iar noi ne închinăm Treimii Celei deo- 
ființă și nedespărțită, Cea care ne mântuie pe noi. 

Pentru că revelarea lui Dumnezeu în viața noas- 
tră reconfirmă credința Bisericii. Dumnezeu, în toate 
vederile cele dumnezeiești ale Sfinților Lui, recon- 
firmă adevărurile Bisericii, pe care ea le păstrează 
tradițional. Tocmai de aceea, când cineva pretinde că 
„a văzut” lucruri care intră în dezacord cu Tradiția 
Bisericii, cu revelarea lui Dumnezeu în Biserică 
păstrată tradițional, acela vrea să introducă minciuni 
în Biserică. Pentru că Sfinții conglăsuiesc peste vea- 
curi, având în esență aceeași experiență îndumne- 
zeitoare, pe când cei rătăciți încearcă să introducă 
false „revelații”, adică înșelări drăcești, în viața Bise- 
ricii. 

Dar ca să înțelegi ce e bine și ce e rău în viața 
lumii trebuie să fii luminat și învățat de Dumnezeu. 
Căci El e sursa reală a oricărei revelații, a oricărei 
descoperiri dumnezeiești, iar orice descoperire de la 
El luminează planul Lui cel preasfânt cu lumea. 
Adică pe acela de a duce întreaga Sa lume spre Împă- 
răția Lui. 

De aici vedem că Dumnezeu nu este exclusivist. 
Nu îi preferă pe unii și îi respinge pe alții, ci El do- 
rește ca toți oamenii să se mântuie. Dar dacă oamenii 
nu vor să Îl cunoască pe El și să Îl iubească și să se 
mântuie în relație cu El, Dumnezeu nu îi mântuie cu 
forța, ci îi lasă în voia lor cea rea. De aici înțelegem 
că Iadul e o alegere personală, una rea, care e con- 
secința nealegerii lui Dumnezeu. Pentru că atunci 
când nu vrem să fim religioși, când nu vrem să fim 
cu Dumnezeu, alegem să fim singuri pentru veșnicie, 
alegem Iadul… 
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Însă Cel care S-a înălțat mai presus de toate a 
coborât până la Iad pentru mântuirea noastră! Și El 
coboară continuu în iadul vieții noastre, pentru ca să 
ne ridice la Sine. Pentru că noi păcătuim de unii sin- 
guri, dar nu putem ieși din iadul nostru fără El. Și El 
Se coboară, la fiecare Spovedanie a noastră, până în 
iadul nostru, până unde noi am căzut, am decăzut, și 
de acolo ne ridică la Sine și ne unește cu Sine, de 
parcă nimic rău nu s-ar fi întâmplat în viața noastră. 
El ne iartă și ne uită păcatele spovedite, unindu-ne 
iarăși cu Sine, pentru că dorește nespus de mult să 
fie cu noi pentru veșnicie. Tocmai de aceea noi nu 
putem să Îl tragem la rost pe Dumnezeu pentru ceea 
ce nu înțelegem sau pentru ceea ce ne afectează în 
mod direct, atâta timp cât El face pentru noi lucruri 
pe care nimeni altul nu le face, coborând la noi iar și 
iar pentru a ne ridica la Sine și a ne uni cu Sine. Și 
dacă, pe un om iubit, pe care îl rănim iar și iar, iar 
acela șterge toate cu buretele, ne rușinăm să îl privim 
în față când ne iartă a mia oară, cum nu ne-am rușina 
de El, de Cel care face pentru noi lucruri indescrip- 
tibil de mari și de milostive? 

Însă, în același timp, Cel care te iartă mereu cu 
iubire infinită intră într-o intimitate tot mai mare cu 
tine, în care tu îți simți profund neputințele, dar 
simți și recunoștință imensă față de El. Știi cât de 
mult te-a iertat El, dar simți și cât de impropriu ești 
tu pentru iubirea Lui. Nu te simți confortabil cu to- 
tul, în sensul de lejeritate maximă, dar te simți bu- 
curos, responsabil și recunoscător în același timp. 
Căci stai în fața Celui Preamilostiv, când tu te-ai 
arătat mereu un păcătos nesimțit, dar, în același 
timp, izvorul Lui de viață, care te inundă, te umple 
de o veselie nesperată. Ești păcătosul prea mult ier- 
tat, ești cel adunat de prin șanțuri, ești cel scos din 
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Iadul cel mai de jos, ești cel curățit, luminat și sfințit, 
după ce erai mai urât decât cel mai urât dintre toți. 
Și de acolo scoțându-te, din urâciunea ta, El te-a 
făcut mai curat decât zăpada și mai luminos decât 
soarele. Pentru că te-a îmbrăcat în lumina slavei Sale 
și te-a făcut fiu duhovnicesc al Lui spre viața cea veș- 
nică.  

Așadar, iubiții mei, Înălțarea Domnului este 
totodată și înălțarea noastră, a tuturor! Pentru că El 
S-a înălțat la cer pentru ca să ne ducă pe noi în cerul 
milei Sale. Pentru că noi nu puteam să ne împăcăm 
cu Dumnezeu și să ne urcăm în cer, dacă Domnul nu 
cobora la noi ca să ne urce în cer. Și, astfel, El cobo- 
rând plin de milă față de noi, ne duce pe noi la Sine, 
ca să fie cu noi pentru veșnicie. 

Să ne bucurăm și să ne veselim întru Dumne- 
zeul mântuirii noastre! Pentru că El ne face vii și 
dumnezeiești pe noi și moștenitori ai Împărăției Sa- 
le, ca să fie cu noi pururea. Amin! 
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Predică la Duminica a VII-a după Paști 
[2020]  

 
 

Iubiții mei,  
 

Hristos S-a înălțat754!  
 

 
S-a înălțat întru slava Sa cea veșnică Învățătorul 

nostru Cel adevărat și Arhiereul Cel preabun al 
întregii lumi, Cel care ne-a învățat pe noi calea mân- 
tuirii și S-a răstignit pentru noi ca Jertfă curată și veș- 
nic mântuitoare pentru toți. S-a înălțat în sânul Trei- 
mii cu umanitatea Sa răstignită, înviată și cu totul 
îndumnezeită, de unde nu S-a despărțit niciodată 
după dumnezeirea Sa, pentru ca să fie Împăratul 
nostru Cel veșnic. Căci „Dumnezeu L-a preaînălțat 
[ὑπερύψωσεν] pe El și I-a dăruit Lui nume mai presus 
de tot numele, ca în[tru] numele lui Iisus tot ge- 
nunchiul să se plece, al celor cerești și al celor pă- 
mântești și al celor de sub pământ, și toată limba să 
mărturisească că Domnul [nostru este] Iisus Hristos, 
întru slava lui Dumnezeu, a Tatălui” [Filip. 2, 9, BYZ] 
și a Fiului și a Sfântului Duh. Căci slava cea veșnică e 
comună Treimii, pentru că izvorăște veșnic din ființa 
Dumnezeului nostru treimic. Pentru că ceea ce are 
Tatăl, are împreună, din veci și pentru veci, cu Fiul și 
cu Duhul Sfânt.  

Și Dumnezeul mântuirii noastre ne învață și pe 
noi că avem în comun ființa umană, pentru că toți 

 
754 Începută la 8. 10, în zi de miercuri, pe 27 mai 2020, 

la odovania praznicului Învierii Domnului. Soare, 12 grade, 
vânt de 3 km/ h.  
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oamenii suntem deoființă. Pentru că El i-a creat pe 
Sfinții noștri Protopărinți Adam și Eva din care sun- 
tem cu toții. Și toată suflarea umană e chemată să 
intre în Biserică prin Botez și să se mântuie ascultând 
de Dumnezeu, pentru că împlinirea omului stă în 
viața cu Dumnezeu.  

De aceea, Hristos Se înalță cu umanitatea Sa în 
sânul Treimii, pentru ca să ne adune pe toți într-o 
singură Biserică, în Biserica Lui cea sfântă. Se înalță 
întru slava Sa, pentru ca să fie, prin slava Sa, cu toți 
la un loc și cu fiecare în parte. Pentru că El ne atrage 
pe noi la Sine, prin iubirea cu care El ne iubește pe 
noi mai înainte de-a fi lumea, ca să fim cu El pentru 
veșnicie.  

Dar ca să fim cu Domnul pentru veșnicie tre- 
buie să omorâm moartea în noi înșine. Trebuie să 
omorâm toată patima și tot păcatul care ne omoară 
sufletește și trupește. Și numai cu El putem să omo- 
râm moartea din noi înșine, pentru că El a omorât 
moartea în umanitatea Sa și ne dă și nouă puterea de 
a învia întru El. Însă, la învierea cea de obște, la 
învierea tuturor celor care au trăit vreodată pe 
pământ, va fi desființat ultimul vrăjmaș al omului: 
moartea [I Cor. 15, 26, BYZ]. Pentru că nimeni nu va 
mai muri de atunci încolo, atât timp cât Raiul și Iadul 
sunt veșnice, cu oameni nemuritori, care vor avea 
trupuri transfigurate de slava lui Dumnezeu.   

Și Domnul va împărăți „până ce are să pună pe 
toți vrăjmașii sub picioarele Sale. [Iar] vrăjmașul cel 
mai de pe urmă nimicit [va fi] moartea. [...] Iar când 
toate or să fie supuse Lui, atunci și Fiul Însuși va fi 
supus Celui care Îi supune Lui toate, ca Dumnezeu 
să fie toate în[tru] toți” [I Cor. 15, 25-26, 28, BYZ]. 
Însă Treimea are o singură voință și o singură lu- 
crare și o singură slavă dumnezeiască și o singură 
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putere, stăpânire și Împărăție. Nu există ceartă și 
dorință de întâietate în Treime, pentru că toate per- 
soanele dumnezeiești sunt egale și fără de început și 
fiecare persoană dumnezeiască le pune pe celelalte 
două în prim-plan. Tocmai de aceea nu numai Fiul și 
Duhul Se supun Tatălui, dar și Tatăl Se supune Fiului 
și Duhului, pentru că toate ale Treimii sunt comune 
și se fac în comun. Iar când Sfântul Pavlos vorbește 
aici de supunerea Fiului față de Tatăl se referă la 
supunerea cu totul a umanității Fiului față de Tatăl, 
Fiul și Duhul Sfânt, pentru că umanitatea Fiului a 
urmat întru totul voia Tatălui și a Fiului și a Sfântului 
Duh, voia comună a Treimii Celei Preadumnezeiești, 
dându-ne nouă puterea dumnezeiască să Îl ascultăm 
în mod desăvârșit pe Dumnezeu.  

Evanghelia de azi [In. 17, 1-13] ne-a prezentat o 
parte din rugăciunea arhierească a Domnului. Partea 
de început, pentru că acest capitol are 26 de versete. 
Și din rugăciunea Arhiereului Celui veșnic aflăm că 
Dumnezeu ne dăruie nouă „viață veșnică [ζωὴν αἰώ- 
νιον]” [In. 17, 2, BYZ], adică slava Lui cea dum- 
nezeiască. Și cine primește viața sau slava Lui cea 
veșnică în Biserică, aceluia i se descoperă faptul că 
Dumnezeu e Treime de persoane. Iar dacă Tatăl e 
Dumnezeu adevărat [In. 17, 3], atunci și Fiul și Duhul 
sunt fiecare dintre Ei Dumnezeu adevărat, pentru că 
Dumnezeul nostru este treimic și nu monopersonal.  

Iar Tatăl L-a trimis pe Fiul în lume [In. 17, 3] 
pentru ca să învețe lumea taina Treimii și pentru ca 
să îi cheme pe toți la unirea veșnică cu Dumnezeul 
nostru treimic. Trimiterea Fiului în lume e pentru ca 
lumea să se adune, în integralitatea ei, în Biserica Sa. 
Trimiterea Lui la noi e pentru unificarea lumii și pen- 
tru îndumnezeirea ei. Pentru că oamenii sunt che- 
mați la a fi una cu Dumnezeu în Biserica Sa și pentru 
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ca să se sfințească întru El. Dar cei care nu Îl vor pe 
El, aceia se luptă împotriva Sa și a Bisericii Sale, cre- 
zând că prin lupta lor pot deturna sensul lumii. 
Sensul pe care Dumnezeu i l-a dat creației Sale. Însă 
creația e condusă de Dumnezeu spre transfigurarea 
ei, care e voia lui Dumnezeu cu lumea și care se va 
petrece în mod indubitabil.  

Lupta oamenilor cu Dumnezeu și cu Biserica 
Lui e din start pierzătoare, pentru că ea ne distruge 
interior. Cine se luptă cu Dumnezeu, se luptă, în 
fapt, cu împlinirea lui interioară, pentru că împli- 
nirea noastră e numai în Dumnezeul mântuirii noas- 
tre, în Cel care ne-a zidit pe noi. Iar teologia Bisericii 
nu e o sumă de fraze fără finalitate practică, pentru 
că finalitatea teologiei e mântuirea și sfințirea noas- 
tră. Iar noi ne mântuim și ne sfințim acum, în clipa 
de față, în Biserica Sa, prin ascultarea lui Dumnezeu, 
prin împlinirea poruncilor Sale. Și dacă ascultarea de 
El ne schimbă în mod radical viața noastră, atunci 
teologia este o știință pragmatică, e o lucrare care ne 
schimbă interior în mod desăvârșit, care ne îndum- 
nezeiește.  

Fiul, ca om, ascultă de Tatăl [In. 17, 4], implicit 
și de Duhul Sfânt, pentru ca să ne învețe pe noi 
ascultarea de Dumnezeu și, în același timp, ne spune 
că credința e lucrătoare, e dinamică, pentru că „am 
desăvârșit lucrul [τὸ ἔργον ἐτελείωσα] pe care Mi l-ai 
dat Mie ca să-l fac” [In. 17, 4, BYZ]. Aoristul ἐτελείω- 
σα poate fi tradus cu „am împlinit/ am săvârșit/ am 
desăvârșit”. În traducerea mea publicată în 2016 – mă 
refer la traducerea Evangheliei după Ioannis – am 
folosit forma „am desăvârșit”, pentru ca să subliniez 
faptul că Domnul a făcut toate cele pentru noi în 
mod desăvârșit. Că iconomia mântuirii noastre a 
desăvârșit-o. Căci dacă aș fi spus „am împlinit” sau 
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„am săvârșit” s-ar fi înțeles același lucru: Și-a dus 
lucrarea până la capăt. Însă, fără doar și poate, am fi 
înțeles cu toții nu numai că Și-a săvârșit/ terminat/ 
împlinit lucrarea Sa, dar a făcut-o în mod desăvârșit, 
cu totul dumnezeiește, pentru că a lucrat-o Dum- 
nezeu întrupat și un un om. Iar nouă ni se cere 
același lucru: ca lucrarea noastră, ca nevoința noas- 
tră, să o trăim în mod desăvârșit. Adică să trăim și să 
adormim întru slava lui Dumnezeu, lucrând porun- 
cile Sale până la sfârșit.  

Slava Lui e veșnică și e comună Treimii [In. 17, 
5]. Și El a înviat din morți plin de slava Sa, pentru că 
slava dumnezeirii Sale strălucea prin trupul Său cel 
transfigurat. Căci Acesta este Învățătorul nostru, Cel 
care ne-a învățat pe noi cele ale Sale [In. 17, 6-8]: 
Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tatălui, Cel 
deoființă cu Tatăl și cu Duhul Sfânt! Pentru că Sfinții 
Apostoli „au cunoscut că din Tine am venit, [adică 
din Tatăl, că din Tine vin prin naștere, pentru că Tu 
M-ai născut], și au crezut că Tu M-ai trimis” [In. 17, 
8, BYZ] în lume. Și Domnul S-a rugat pentru Ucenicii 
Săi, care sunt și ai Tatălui [In. 17, 9], implicit și ai 
Duhul Sfânt. Pentru că „toate ale Mele sunt ale Tale 
și ale Tale [sunt] ale Mele” [In. 17, 19, BYZ]. Și cele ale 
Tatălui și ale Fiului, acelea sunt și ale Duhului Sfânt, 
Cel deoființă cu Tatăl și cu Fiul.  

Dumnezeu ne păzește pe noi ca să fim una, 
precum Treimea e una [In. 17, 11]. Dumnezeu ne pă- 
zește ca să fim o singură Biserică, ne păzește pe noi 
ca oameni ai credinței, pentru că spre aceasta ne lu- 
minează: spre a trăi în unitatea și frățietatea Bisericii. 
Cu alte cuvinte, Dumnezeu nu ne luminează nicio- 
dată „să inventăm biserici paralele cu Biserica” sau 
„să stricăm credința Bisericii”, ci ne luminează să 
trăim cu toții în aceeași Biserică, în Biserica Cinci- 
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zecimii, în Biserica Lui. Căci rugăciunea Sa cea prea- 
sfântă este aceasta: „Părinte Sfinte [Πάτερ Ἅγιε], pă- 
zește-i pe ei în numele Tău [τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ 
ὀνόματί Σου], pe care [Mi] i-ai dat Mie [ᾧ δέδωκάς 
Μοι], ca să fie una [ἵνα ὦσιν ἕν], precum Noi [καθὼς 

Ἡμεῖς] [suntem una]!” [In. 17, 11, BYZ].  
Pentru că Dumnezeu ne păzește, pe cei care 

suntem în Biserica Lui, pentru a nu ne rătăci și pen- 
tru a nu ieși din unitatea sfântă a Bisericii. Păzirea 
Lui este luminarea și conducerea noastră spre a face 
voia Sa. Căci numai când asculți de Dumnezeu rămâi 
în unitatea Bisericii, care e ca unitatea Treimii: deși 
sunt trei persoane, Ele au aceeași ființă și aceeași vo- 
ință și nu voințe contrare. Pentru că și noi suntem 
mulți în Biserică, dar, prin credința cea una a Bise- 
ricii, noi suntem o unitate duhovnicească întru El.  

Și cine trăiește întru El, acela trăiește întru bu- 
curia Lui [In. 17, 13]. Și cine se bucură duhovnicește, 
acela suportă duhovnicește ura lumii [In. 17, 14]. 
Pentru că lumea îi urăște pe oamenii duhovnicești 
[Ibidem], pentru că ea e învățată de cel rău, de diavo- 
lul, să urască [In. 17, 15].  

Însă ura este irațională, pentru că se împo- 
trivește față de tot ceea ce e bun. Când îi urăști pe 
Sfinții lui Dumnezeu, atunci, de fapt, te urăști pe tine 
însuți, pentru că scopul vieții tale e acela de a deveni 
Sfânt. Și dacă tu nu vrei să fii Sfânt, așa cum vrea 
Dumnezeu ca tu să fii, atunci ești o caricatură de om, 
pentru că te satanizezi continuu.  

Indiferența față de Dumnezeu e o luptă con- 
stantă cu El. Toată neîncrederea, toată hula, toată 
lenea, toată neiubirea lui Dumnezeu e o luptă cu El. 
Dar lupta cu El e o distrugere constantă a ta! Pentru 
că te lupți cu Cel care e sursa vieții tale. Dai cu barda 
în El, când tu ești o ramură a Lui, Care e Copacul care 
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te susține în viață. Îl urăști pe Cel care te-a creat și, 
prin aceasta, te urăști pe tine. Și dacă te urăști pe 
tine, atunci nu te poți bucura de viață și de oameni, 
pentru că tu îți ești propriul tău dușman.  

Însă oamenii se sfințesc întru adevărul lui Dum- 
nezeu, căci cuvântul Lui este adevărul [In. 17, 17]. 
Cuvintele Lui, voia Lui cu noi e adevărul și adevărul 
trăit de către noi ne sfințește. Tocmai de aceea, lupta 
pentru adevăr e lupta pentru sfințenie. Încordarea 
continuă pentru a traduce cuvintele lui Dumnezeu și 
ale Sfinților Lui, pentru a traduce Tradiția Bisericii, e 
încordarea sfântă pentru adevăr.  

Pentru că problema nu e să traduci, ci cum tra- 
duci. Traduci descoperind adevărul oamenilor sau 
traduci pentru ca să îl acoperi, pentru ca să îl falsifici?  
Și dacă ești plin de adevărul lui Dumnezeu, dacă 
trăiești cu El și te bucuri de El în mod dumnezeiește, 
atunci iubești adevărul Lui și îl traduci spre folosul 
oamenilor. Dar dacă ai planuri rele, prin care vrei să 
strici cuvintele lui Dumnezeu, nu te interesează ade- 
vărul din textele Bisericii, ci cum să le răstălmăcești, 
cum să le falsifici, cum să le batjocorești.  

Singura sfințire a omului este întru adevărul lui 
Dumnezeu [In. 17, 19]. E sfințirea în Biserica Lui. Și 
credința Bisericii e apostolică, pentru că Domnul S-a 
rugat „pentru cei care cred, prin cuvântul lor, întru 
Mine” [In. 17, 20, BYZ]. Pentru cei care cred în El da- 
torită propovăduirii apostolice. Și piatra de temelie a 
Bisericii e apostolică, pentru că Sfinții Apostoli au 
rânduit toate în Biserică și ele s-au păstrat neschim- 
bate până azi. De aceea, nu poți să fii în Biserică, dacă 
nu ești în Biserica ce vine de la Apostoli până la noi. 
Pentru că singura Biserică a lui Dumnezeu e Biserica 
Apostolilor, e Biserica Cincizecimii, e Biserica Sinoa- 
delor Ecumenice, e Biserica ce nu s-a pătat cu ereziile 
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și în care suntem noi astăzi. Pentru că noi nu avem 
nevoie „să inventăm Biserica”, ci să ne facem proprii 
Bisericii. Și ca să te faci propriu Bisericii trebuie să te 
faci propriu adevărului lui Dumnezeu și vieții ei celei 
dumnezeiești.  

Domnul S-a rugat și pentru noi, cei de azi, și 
pentru toți cei din toate secolele, dorindu-ne tuturor 
să fim una în Biserica Sa [In. 17, 20-21]. Să fim una și 
să fim plini de slava cea una a lui Dumnezeu [In. 17, 
22], pentru ca să trăim ca oameni desăvârșiți [In. 17, 
23] înaintea Lui și înaintea oamenilor.  

Sfinții Părinți participanți la Sinodul I Ecu- 
menic, pomeniți astăzi, L-au apărat pe Fiul lui Dum- 
nezeu împotriva hulelor lui Arios [Ἄρειος], ereti- 
cul755. Și au mărturisit că El este deoființă cu Tatăl și 
că este Fiul Tatălui și nu „o creatură”, așa cum spunea 
ereticul. Pentru că adevărul trebuie mărturisit per- 
manent, cu bucurie și evlavie, și tot permanent 
trebuie negată și ironizată toată erezia, toată min- 
ciuna demonică. Pentru că nu poți amesteca minciu- 
na cu adevărul, după cum nu poți amesteca mânca- 
rea stricată cu cea bună. Fiindcă cea rea o va strica 
cu totul pe cea bună.  

Așadar, iubiții mei, în zilele praznicului Înăl- 
țării Domnului vorbim despre apărătorii Ortodoxiei, 
adică despre Sfinții care au apărat adevărul Bisericii 
de-a lungul secolelor, și despre nevoia constantă de 
teologie mărturisitoare. Pentru că teologia este viața 
noastră plină de adevărul lui Dumnezeu. Teologia 
este adevărul lui Dumnezeu personalizat în viața 
noastră și pe care toți îl văd în noi. Și dacă în noi e 
adevărul și slava lui Dumnezeu, atunci suntem 
martori autentici ai Bisericii lui Dumnezeu, ai Bise- 
ricii celei vii, în care ne mântuim cu toții.  

 
755 A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Arius.  
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Praznicul Înălțării Domnului se termină anul 
acesta în ziua de 5 iunie. Sâmbăta viitoare îi po- 
menim pe toți cei adormiți, pentru ca duminică, în 
ziua Cincizecimii, să retrăim ziua de naștere a Bise- 
ricii. A fi creștin e cea mai mare binecuvântare pri- 
mită de la Dumnezeu, pentru că viața Bisericii e 
împlinirea omului. Ortodoxia Bisericii e adevărul 
mântuirii noastre, pentru că adevărul Îl laudă cu 
adevărat pe Dumnezeu. Și aceasta, Biserica lui Dum- 
nezeu, e una, sfântă, catolică și apostolică, e Biserica 
Dumnezeului Celui viu, e Biserica tuturor Sfinților 
Lui.  

Dacă nu suntem în aceasta, nu avem Biserică și 
nu Îi slujim lui Dumnezeu!  

Dacă nu suntem aici, atunci suntem potrivnicii 
lui Dumnezeu și cei mai mari dușmani ai noștri! 
Pentru că nu ne putem mântui decât aici, în Biserica 
Dumnezeului celui viu, în Biserica mântuirii tuturor. 
Amin!  
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Predică la Duminica Cincizecimii [2020] 
 
 

Iubiții mei756,  
 

 
astăzi retrăim ziua de naștere a Bisericii, ziua 

despre care Domnul a spus: „și voi turna din Duhul 
Meu în tot trupul [καὶ ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ Πνεύματός Μου 
ἐπὶ πᾶσαν σάρκα] și vor profeți fiii voștri și fiicele 
voastre [καὶ προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ 
θυγατέρες ὑμῶν] și cei mai bătrâni ai voștri vise vor 
fi visat [καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνύπνια ἐνυπνιασθή- 
σονται], iar tinerii voștri vor vedea vedenii [καὶ οἱ 
νεανίσκοι ὑμῶν ὁράσεις ὄψονται]” [Ioil 3, 1, LXX]. 
Pentru că profețiile, cât și vedeniile din vis sau din 
starea de trezvie, sunt lucrările slavei dumnezeiești 
în Sfinții Lui.    

Căci atunci când Domnul a spus că va turna din 
Duhul Lui în oameni, a spus-o acoperit despre slava 
Lui. Despre primirea slavei Lui de către oameni. 
Pentru că, la Cincizecime, prima comunitate a Bise- 
ricii a primit slava Duhului Sfânt. Pentru că slava lui 
Dumnezeu, comună Treimii, se coboară de la Tatăl, 
prin Fiul, întru Duhul Sfânt. Și când Sfântul Ioil 
vorbește despre turnarea în oameni din Duhul Dom- 
nului, el vorbește despre primirea slavei lui Dum- 
nezeu de către Sfinții Apostoli și de către cei dim- 
preună cu ei, care au format prima comunitate a 
Bisericii lui Dumnezeu, a Bisericii creștine.   

Și când și cum a coborât Duhul Sfânt slava lui 
Dumnezeu în oameni, după mărturia Sfântului Lu- 

 
756 Începută la 11. 04, în zi de marți, pe 2 iunie 2020. Cer 

înnorat, 11 grade, vânt de 13 km/ h.  
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cas, Apostolul Domnului? A coborât-o „când s-a îm- 
plinit ziua Cincizecimii [ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὴν 
ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς] [și] erau toți împreună la 
un loc” [F. Ap. 2, 1, BYZ]. De Cincizecime și când toți 
erau la un loc, când erau în comuniune.  

Iar astfel a venit slava Duhului Sfânt în oamenii 
lui Dumnezeu: „Și [Καὶ], fără de veste [ἄφνω], sunet 
s-a făcut din cer [ἐγένετο ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἦχος], ca 
aducând suflare puternică [ὥσπερ φερομένης πνοῆς 
βιαίας] și a umplut toată casa unde erau șezând [καὶ 
ἐπλήρωσεν ὅλον τὸν οἶκον οὗ ἦσαν καθήμενοι]” [F. 
Ap. 2, 2, BYZ]. Slava lui Dumnezeu s-a coborât plină 
de putere dumnezeiască și a umplut toată casa unde 
erau Sfinții Lui, pentru că, în primul rând, i-a umplut 
pe ei. Pentru că slava Duhului a venit acolo unde 
erau Sfinții Domnului și pe ei i-a umplut, pe cei care 
erau Ucenicii Lui și care așteptau venirea Mângâie- 
torului.  

De la vederea cosmică și apoi comunitară a 
coborârii slavei din versetul al 2-lea, în versetul al 3-
lea avem privirea de aproape a primirii ei, privirea 
personală: „Și li s-au arătat lor [Καὶ ὤφθησαν αὐτοῖς], 
împărțite [διαμεριζόμεναι], limbi ca de foc [γλῶσσαι 
ὡσεὶ πυρός] și s-a[u] așezat în fiecare [dintre] ei [ἐκά- 
θισέν τε ἐφ᾽ ἕνα ἕκαστον αὐτῶν]” [F. Ap. 2, 3, BYZ]. 
Pentru că slava Duhului s-a așezat întru ei, nu dea- 
supra lor, pentru că slava Lui se sălășluiește în adân- 
cul ființei noastre. Și în versetul al 4-lea avem pers- 
pectiva liturgică și comunitară a Bisericii după pri- 
mirea slavei lui Dumnezeu: „Și au fost umpluți toți 
de Duhul Sfânt [Καὶ ἐπλήσθησαν ἅπαντες Πνεύματος 
Ἁγίου] și au început a grăi [în] alte limbi [καὶ ἤρξαντο 
λαλεῖν ἑτέραις γλώσσαις], precum Duhul le dădea lor 
să vorbească [καθὼς τὸ Πνεῦμα ἐδίδου αὐτοῖς ἀποφ- 
θέγγεσθαι]” [F. Ap. 2, 4, BYZ].  
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Pentru că Duhul vine la cei care se aflau în 
comuniunea credinței și a iubirii, dar și în așteptarea 
Lui, și îi umple pe toți de slava Sa, umplere care îi 
face deodată slujitori ai mântuirii pentru întreaga 
lume. Pentru că Cel care îi umple de slavă, tot Acela 
le dă să vorbească în diverse limbi, pentru ca să pro- 
povăduiască tuturor neamurilor mântuirea lui Dum- 
nezeu.  

Cu alte cuvinte, Biserica se întemeiază la Cinci- 
zecime ca urmare a umplerii Sfinților Lui de slava Sa, 
ca sălășluire a Treimii, prin slava Sa, în Sfinții Ei, și 
Biserica se naște cu misiunea harismatică de a se 
extinde în continuu. Căci Dumnezeu dă harisma 
vorbirii în limbi Sfinților Lui pentru ca să dărâme 
barierele lingvistice dintre oameni. Pentru că necu- 
noașterea tuturor limbilor de pe pământ este cea 
care ne desparte pe unii de alții. Dacă am ști toate 
limbile, am ști să vorbim cu toți. Dar pentru că nu 
avem darul acesta de la Dumnezeu, de aceea trebuie 
să învățăm limbi străine pentru a vorbi și sluji și 
traduce în limbile respective.  

Biserica a fost întemeiată de Dumnezeu în mod 
dumnezeiesc la Ierusalim, în ziua Cincizecimii, prin 
coborârea în Sfinții Lui a slavei Duhului Sfânt, dar nu 
pentru a fi o Biserică națională, ci multinațională. 
Pentru că scopul ei dumnezeiesc e acela de a cuprin- 
de toate neamurile, lucru care este desemnat prin 
atributul catolicității din definiția ei dogmatică. Căci 
καθολικὴν [catolichin] înseamnă că Biserica e uni- 
versală, e mondială, e a întregii umanități. Iar Bise- 
rica catolică și apostolică [καθολικὴν καὶ ἀποσ- 
τολικὴν Ἐκκλησίαν]757 a lui Dumnezeu, care vine de 
la Apostoli și în care e chemată întreaga umanitate, 
e Biserica Ortodoxă.  

 
757 Cf. https://ro.orthodoxwiki.org/Crezul.  
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Biserica Asiriană Catolică Apostolică a Răsă- 
ritului758 și Biserica Romano Catolică759, care s-au 
despărțit de trupul Bisericii în 451 și respectiv 1054, 
folosesc în mod necanonic, în mod ilegal termenul 
de „catolică”, pentru că doar Biserica e catolică, uni- 
versală. Și în Biserica lui Dumnezeu, în Biserica 
Ortodoxă, trebuie să intre prin Botez întreaga lume, 
pentru că ușa de intrare în Biserică e sacramentală.  

Iar noi, toți cei botezați în Biserica lui Dum- 
nezeu, am primit la Botezul nostru slava lui Dum- 
nezeu în noi, Botezul nostru fiind Cincizecimea 
noastră. Și noi trăim în Biserică o Cincizecime con- 
tinuă, pentru că cerem și primim în noi în mod 
continuu, prin toate Slujbele și rugăciunile Bisericii, 
slava lui Dumnezeu. Căci fără slava Lui noi nu putem 
facem nimic bun și mântuitor în viața noastră, atâta 
timp cât slava lui Dumnezeu e cea care ne curățește, 
ne luminează și ne sfințește pe noi pururea.    

De aceea, astăzi noi ne bucurăm dumnezeiește, 
pentru că ne bucurăm întru slava lui Dumnezeu, cea 
care ne face pe noi duhovnicești. Și dacă suntem 
plini de slava Lui, atunci suntem duhovnicești și tră- 
im duhovnicește, slăvind pe Dumnezeul nostru trei- 
mic în sufletele și în trupurile noastre. Pentru că 
Dumnezeu acest lucru a dorit la Cincizecime: ca El 
să Se sălășluiască în fiecare dintre noi. Și El Se 
sălășluiește întru noi, dacă intrăm în Biserica lui prin 
Botez și trăim dumnezeiește pe pământ.  

Însă, dacă în Fapte 2 avem Cincizecimea celor 
dintre iudei, în Fapte 11 avem Cincizecimea celor 

 
758 A se vedea:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Assyrian_Church_of_t

he_East.   
759 Idem:  
https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_Church.   
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dintre neamuri. Pentru că Sfântul Petros, în mod 
extatic, a fost trimis la păgâni [F. Ap. 11, 5-10]. „Iar 
când să încep eu a grăi [Ἐν δὲ τῷ ἄρξασθαί με λαλεῖν], 
Duhul Sfânt a căzut în[tru] ei [ἐπέπεσεν τὸ Πνεῦμα 
τὸ Ἅγιον ἐπ᾽ αὐτούς], ca și în[tru] noi, în[tru] înce- 
put [ὥσπερ καὶ ἐφ᾽ ἡμᾶς ἐν ἀρχῇ]” [F. Ap. 11, 15, BYZ], 
adică la Cincizecime.  

Și când Sfântul Apostol Petros spune că Duhul 
Sfânt a căzut întru cei care au crezut dintre păgâni, 
spune că slava Duhului Sfânt a venit în ei cu putere, 
în mod imediat, și i-a umplut pe ei. Pentru că Dum- 
nezeu îi cheamă la El pe toți oamenii, care primesc 
credința în El.  

Însă, cine primește slava Duhului, cine Îl 
primește pe Duhul, acela Îl primește și pe Fiul și pe 
Tatăl, pentru că slava cea necreată a lui Dumnezeu e 
comună întregii Treimi. Și cine vorbește despre Du- 
hul, mărturisind că El este Dumnezeu, acela, în sub- 
sidiar, vorbește și despre Tatăl și despre Fiul, pentru 
că Dumnezeul mântuirii noastre e treimic. Și cum 
„nimeni [nu] poate să zică «Domnul Iisus», dacă nu 
[este] în Duhul Sfânt” [I Cor. 12, 3, BYZ], tot la fel nu 
poate să zică că „Dumnezeu e Treime de persoane”, 
dacă nu este în Duhul Sfânt. Pentru că numai cei care 
trăiesc în slava Treimii mărturisesc cu bucurie și cu 
evlavie că Dumnezeu e Treime de persoane.  

Troparul praznicului ne spune că Fiul L-a trimis 
pe Duhul în lume: „trimițându-le lor Duhul Sfânt 
[καταπέμψας αὐτοῖς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον]”760, după 
cum El le făgăduise: „pe Care Eu Îl voi trimite vouă 
de la Tatăl [Ὃν Ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ τοῦ Πατρός]” 
[In. 15, 26, BYZ]. Și scopul trimiterii Duhului a fost ca 
întreaga lume locuită [τὴν οἰκουμένην]761 să intre în 

 
760 Cf. http://glt.goarch.org/texts/Pen/p49.html.  
761 Ibidem.  
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Biserică. Însă Duhul Sfânt „din Tatăl purcede [παρὰ 
τοῦ Πατρὸς ἐκπορεύεται]” [In. 15, 26, BYZ] și în Fiul 
Se odihnește. Și Fiul Îl trimite pe Duhul, Care Se 
odihnește întru El din veci, pentru ca să ne arate că 
Duhul Sfânt este o persoană dumnezeiască, după 
cum Duhul Sfânt, în viața pământească a Domnului, 
ne-a arătat că Fiul e o persoană dumnezeiască762. „Iar 
prin coborârea Duhului Sfânt ia ființă concretă 
Biserica, întrucât acum Hristos[, dimpreună cu Tatăl 
și cu Duhul Sfânt,] coboară pentru prima dată în 
inimi[le noastre]”763, ale celor credincioși. Și „Duhul 
Sfânt iradiind din Hristos, iradiază din Biserică, în 
Care Hristos e sălășluit. Dar dat fiind că Hristos e și 
pe tronul dumnezeiesc și vine și de acolo continuu 
în cei ce primesc credința sau o au și și-o dezvoltă 
prin fapte[le cele bune, cele evanghelice], și vine 
[astfel] mai bogat în cei ce sporesc în credință, Duhul 
vine totuși și de dincolo de Biserică, sau [de dincolo] 
de intimitatea comuniunii credincioșilor. De aceea 
Biserica, pe de o parte, Îl are continuu, deși, pe de 
altă parte, Îl cere continuu. Îl cere întrucât Îl are, căci 
Duhul îi dă putere să-L ceară prin rugăciune ca să 
vină și mai mult (Rom. 8, 26)”764.   

Din acest motiv și noi, în această zi preasfântă, 
Îl chemăm pe Duhul Sfânt să vină și să Se sălășluiască 
întru noi, pentru ca să ne curățească pe noi de toată 
spurcăciunea [ἀπὸ πάσης κηλῖδος]765. Pentru că tot 
păcatul ne spurcă, pe când toată fapta bună, evla- 
vioasă, evanghelică, ne curățește. Și dacă suntem cu- 

 
762 Preot Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Teologia Dogma- 

tică Ortodoxă, vol. 2, ed. a II-a, Ed. IBMBOR, București, 1997, 
p. 133.  

763 Idem, p. 134.  
764 Ibidem.  
765 Cf. http://glt.goarch.org/texts/Pen/p49.html.  
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rați, atunci suntem și plini de slava lui Dumnezeu, 
pentru că Dumnezeu locuiește în cei care se sfințesc 
continuu pentru El.  

Iar Domnului nostru Iisus Hristos i-am cerut, în 
rugăciunea a 5-a a Vecerniei plecării genunchilor, 
milostivire și pentru cei care sunt în Iad766. Pentru că 
toți oamenii au nevoie de iertarea lui Dumnezeu ca 
să se mântuie. Și iată, cum acum, după zilele pascale, 
când cu toții ne-am rugat în picioare, acum ne ru- 
găm în genunchi! Pentru că cerem iertare pentru 
multele și relele noastre păcate. Și rugăciunea în ge- 
nunchi este expresia pocăinței noastre, pentru că 
spunem prin aceasta că suntem păcătoși și căzuți, iar 
din căderea noastră ne poate ridica numai Dum- 
nezeu.  

Așadar, iubiții mei, ziua Bisericii e și ziua 
noastră, a credinței noastre! Pentru că fără credință 
nu suntem nimic. Însă, prin credință, ne-am făcut fii 
și moștenitori ai Împărăției Sale, pentru că am fost 
asumați de Dumnezeul mântuirii noastre în relația 
cea veșnică cu Sine.  

De aceea, câți suntem credincioși, să rămânem 
pururea credincioși Domnului! Și să Îl slăvim pe El, 
pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, pe Dumnezeul 
mântuirii noastre, în toate zilele vieții noastre, pen- 
tru că El este bucuria și veselia noastră cea veșnică! 
Amin. 
  

 
766 Cf. http://glt.goarch.org/texts/Pen/p50.html/  
Penticostar, ed. BOR 1999, p. 334.      
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Predică în lunea Sfântului Duh [2020] 
 
 

Iubiții mei767,  
 

 
astăzi Îl prăznuim pe Dumnezeu Duhul Sfânt,  

„pe Unul [din] Treime [Ἕνα τῆς Τριάδος]”768, pe Cel 
care ne mângâie și ne alină769 durerile noastre sufle- 
tești și trupești. Îl prăznuim pe Cel trimis în lume de 
Tatăl, la rugăciunea Fiului, ca „alt Mângâietor [ἄλλον 
Παράκλητον]” al nostru, pentru ca El să rămână 
[μένῃ] cu noi întru veac [εἰς τὸν αἰῶνα] [In. 14, 16, 
BYZ]. Și când Domnul ne spune că Duhul va rămâne 
cu noi pentru veșnicie, ne spune că El va rămâne în 
noi, prin slava Lui, pentru veșnicie.  

Însă Duhul Sfânt e Unul din Treime și nu „a 
treia persoană a Treimii”, după cum în mod eretic 
mărturisesc unii. Pentru că Duhul Sfânt este fără de 
început, împreună-veșnic, egal și deoființă cu Tatăl 
și cu Fiul. Și dacă persoanele Treimii sunt împreună-
veșnice și fără de început, de aceea nu Îl putem 
numără pe Tatăl ca „prima”, pe Fiul ca „a doua” și pe 
Duhul Sfânt ca „a treia persoană” a Treimii, pentru 
că nu există un interval temporal între Ele. Dacă 
introducem timpul în Treime ne întoarcem la mito- 
logie, pentru că numai acolo timpul era „veșnic” ca și 
dumnezeii păgâni.  

Din acest motiv, Sfinții Bisericii, atunci când 
vorbesc despre o persoană a Treimii, O numesc Unul 
din Treime, pentru că persoanele Treimii sunt îm- 

 
767 Începută la 8. 50, în zi de joi, pe 4 iunie 2020. Soare, 

16 grade, vânt de 6 km/ h.  
768 Cf. http://glt.goarch.org/texts/Pen/p50.html.   
769 Penticostar, ed. BOR 1999, p. 344. 
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preună-veșnice și fără de început, deși Tatăl Îl naște 
pe Fiul și Îl purcede pe Duhul Sfânt. Însă nașterea și 
purcederea din Tatăl sunt veșnice, nefăcându-L an- 
terior pe Tatăl față de Fiul și Duhul Sfânt. Și pentru 
că Treimea e din veci Treime, tocmai de aceea per- 
soanele dumnezeiești nu au un început, deși Tatăl Îl 
naște pe Fiul și Îl purcede pe Duhul Sfânt.  

Domnul Iisus Hristos Îl numește pe Duhul 
Sfânt „Duhul Adevărului [τὸ Πνεῦμα τῆς Ἁληθείας] 
[In. 14, 17, BYZ], adică al Său, al Fiului, pentru că Fiul 
este Adevărul întrupat. Și Îl numește astfel, pentru 
că Duhul Sfânt purcede din Tatăl și Se odihnește în 
Fiul. Și tocmai de aceea Fiul Îl numește pe Duhul ca 
fiind Duhul Său, pentru că întru El Se odihnește din 
veci și pentru veci. Căci „noi”, spune Sfântul Marcos 
Evghenicos, „împreună cu Dumnezeiescul Dionisios 
[Areopagitis], zicem [că] Tatăl este singurul izvor al 
Dumnezeirii celei mai presus de ființă. Dar aceștia, 
împreună cu latinii770, spun că Fiul este «izvorul» 
Sfântului Duh, scoțându-L pe El771 afară, în mod vă- 
dit, [din] Dumnezeire”772.  

Pentru că Sfântul Marcos, negând erezia lui 
Filioque, apăra adevărul fundamental că Duhul pur- 
cede din Tatăl [In. 15, 26]. Adevăr înscris în Crezul 
Bisericii: „Τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον [Care din 
Tatăl purcede]”773 și pe care Crez ecumenic romano-
catolicii l-au falsificat în acest fel: „Qui ex Patre 
Filioque procedit [Care din Tatăl și din Fiul pur- 

 
770 Cu romano-catolicii.  
771 Pe Duhul Sfânt.  
772 Sfântul Marcu Evghenicul, Opere, vol. 1, introd., 

note și trad. de Pr. Marcel Hancheș, Ed. Pateres, București, 
2009, p. 258.  

773 Cf. https://ro.orthodoxwiki.org/Crezul.  
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cede]”774, introducând în mod hulitor, și catastrofal 
pentru teologie, sintagma Filioque [și (din) Fiul].  

Căci, ne spune Sfântul Fotios cel Mare, „adepții 
dogmei purcederii Prea Sfântului Duh de la Tatăl și 
de la Fiul introduc, în mod necesar, două cauze și 
două principii [în Treime]. Ei distrug astfel monarhia 
[în Treime], adică unicitatea principiului în Sfânta 
Treime. Este limpede, de altfel, că dogma lor duce la 
predicarea, pe lângă prima dogmă, a unei dualități 
de cauze, a cărei unitate însăși se subdivide – această 
hulă să cadă pe capul lor! – în două principii.  

Pe de altă parte, dacă purcederea de la Tatăl 
este desăvârșită, pentru ce mai este nevoie de o a 
doua purcedere, din moment ce Duhul primește 
deja, prin purcederea de la Tatăl, desăvârșirea abso- 
lută? Dacă, dimpotrivă, purcederea de la Tatăl este 
nedesăvârșită…Dar cine va putea suporta o ase- 
menea absurditate, în care cădem acceptând o astfel 
de ipoteză?  

În primul rând, cu adevărat, cel ce îndrăznește 
să facă o asemenea afirmație, acela introduce nede- 
săvârșirea în sânul Atotdesăvârșitei Treimi. Apoi, 
face ca, din două părți, care sunt imperfecte în sine, 
să vină Duhul, Care desăvârșește toate. Mai mult, se 
întâmplă chiar ca să facă din Duhul o ființă compusă, 
pentru că spune că a venit din două cauze, subliniind 
– o, limbă necurată și inimă spurcată! – că Duhul 
purcede în mod nedesăvârșit din fiecare dintre cele 
două cauze”775.  

 
774 Cf. http://www.credinta-catolica.ro/compendiu-

cbc/crezul/.  
775 Sfântul Fotios cel Mare, Scrisoare către Mitropolitul 

de Aquileea, în Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș și Dr. Gianina 
Maria-Cristina Picioruș, Traduceri patristice (vol. 2), Teolo- 
gie pentru azi, București, 2010, p. 309-310.  
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Pentru că atunci când vrei să introduci min- 
ciuni în teologia Bisericii consecințele sunt dezastru- 
oase pe toate planurile. Căci teologia Bisericii e reve- 
lată de Dumnezeu. Și dacă în revelarea lui Dum- 
nezeu introduci minciuni, introduci erezii, nu mai 
vorbim despre adevăratul Dumnezeu, ci ne în- 
chinăm unui dumnezeu mincinos, unei creații uma- 
ne.  

Tocmai de aceea, Sfinții Părinți ai Bisericii au 
condamnat în mod energic toate ereziile, pentru că 
ele falsifică revelarea de Sine a lui Dumnezeu și 
adevărul Bisericii. Iar lupta lor, a Sfinților lui Dum- 
nezeu, nu a fost în van, pentru că ei au luptat pentru 
mântuirea noastră. Pentru că teologia Bisericii stă la 
baza mântuirii noastre.  

Căci așa ne-a spus Domnul: că Duhul Sfânt ne 
va mărturisi [μαρτυρήσει] despre Adevărul întrupat, 
despre Fiul [In. 15, 26, BYZ]. Pentru că Duhul ne 
învață pe noi toate și ne reamintește despre toate pe 
care ni le-a spus Fiul [In. 14, 26, BYZ]. Duhul ne 
învață toate lucrurile mântuirii noastre, tot ceea ce 
trebuie să știm ca să ne mântuim. Pentru că Tatăl, 
prin Fiul, întru Duhul Sfânt ne luminează despre 
toate cele care țin de mântuirea noastră. Căci în- 
treaga Treime, prin slava Ei, ne călăuzește și ne ajută 
și ne mângâie și ne întărește în tot lucrul cel bun, 
pentru ca să ne mântuim și să ne sfințim viața noas- 
tră. 

Pentru că „Sfântul Duh este întru toate una cu 
Tatăl și cu Fiul, [fiindcă persoanele Treimii sunt 
deoființă]. De aceea, El este și împreună-Ziditor a 
toate [cu Tatăl și cu Fiul, cât] și...al învierii celei 
viitoare, [de obște], și face toate câte voiește: sfin- 
țește, împarte, înnoiește, trimite, înțelepțește, unge 
pe Proroci și, pe scurt zicând toate, El fiind liber, 
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atotputernic, bun, drept, ocârmuitor. [Căci] prin El, 
[prin Dumnezeu Duhul Sfânt], este toată înțelep- 
ciunea, viața, mișcarea, oric[in]e participă la sfințe- 
nie și la orice fel de viață. Într-un cuvânt, toate câte 
are Tatăl și Fiul [le] are și El, afară de nenaștere și 
naștere, de vreme ce El purcede de la [din] Tatăl. [Și] 
Duhul revărsându-Se, așadar, peste tot trupul [, pes- 
te tot omul care a crezut întru El], lumea s-a umplut 
de tot felul de daruri și prin El toate neamurile au 
fost călăuzite la cunoștința lui Dumnezeu și toată 
boala și toată neputința au fost alungate776”.  

Dumnezeu Duhul Sfânt ne reaprinde evlavia 
noastră, ne călăuzește pe calea cea dreaptă, ne povă- 
țuiește la tot adevărul, ne luminează, ne face fii ai 
nestricăciunii, ne alină mereu cu nădejdea veșnicei 
bucurii dumnezeiești777. El ne odihnește dumneze- 
iește, ne întărește în răbdare, ne ajută nouă să lucrăm 
faptele cele bune, ne dăruie nouă duh de pocăință, 
ne înnoiește duhovnicește, ne umple pe noi de stră- 
lucirea Dumnezeirii, pentru că Se sălășluiește întru 
noi prin slava Lui cea veșnică778.   

Însă, în Biserica Ortodoxă Română, pentru ca 
Duhul Sfânt să nu fie înțeles rupt de Treime, deși nu 
s-a schimbat Slujba zilei din Penticostar, este prăz- 
nuită astăzi Preasfânta Treime, Dumnezeul nostru 
treimic. Acatistul Sfintei Treimi779 și hramurile de 
Biserici și de Mănăstiri închinate Dumnezeului nos- 
tru treimic mărturisesc această schimbare teologică 
operată pentru ziua de astăzi, care a fost suprapusă 

 
776 Penticostar, ed. BOR 1999, p. 345.  
777 Cf. https://doxologia.ro/ceaslov/acatiste/acatistul-

preasfantului-de-viata-facatorului-duh.  
778 Ibidem.  
779 A se vedea: https://doxologia.ro/acatiste/acatistul-

sfintei-treimi.  
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Slujbei din Penticostar. Dar, cu toate că e necesară 
continuu această subliniere teologică, Slujba Cinci- 
zecimii, cât și a zilei de astăzi mărturisesc din destul 
că Duhul e Unul din Treime. Și de aceea nu cred că 
trebuie să mai ieșim din slujirea ecumenică a Bise- 
ricii, ci trebuie să păstrăm rânduiala prăznuirii din 
Penticostar, care este închinată lui Dumnezeu Duhul 
Sfânt. Pentru că Slujbele Bisericii sunt pentru noi 
realități dogmatice, adică surse ale credinței Bise- 
ricii. Și dacă le modificăm sensul lor dogmatic, chiar 
dacă credem că e pentru o idee bună, nu facem decât 
să negăm înțelegerea dogmatică a Slujbelor Bisericii.  

Așadar, iubiții mei, să ne închinăm Duhului 
Sfânt, Împăratului nostru Cel ceresc, dimpreună și 
Tatălui și Fiului, mulțumindu-I Lui pentru tot aju- 
torul și toată mângâierea și toată luminarea pe care 
ni le dăruie zilnic în viața noastră! Să Îl chemăm pe 
El să vină mereu în noi prin slava Lui, dimpreună cu 
Tatăl și cu Fiul, pentru ca să Își facă locaș veșnic în 
noi! Pentru ca astfel să Îl lăudăm veșnic pe Duhul 
Sfânt, dimpreună cu Tatăl și cu Fiul, întru veșnica 
Lor Împărăție, că Lor li se cuvine toată cinstea, slava 
și închinarea, acum și pururea și în vecii vecilor. 
Amin!  
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Predică la Duminica întâi după Cinci- 
zecime [2020] 

 
 

Iubiții mei780,  
 

 
Sfinții sunt conștienți de toate schimbările mi- 

nunate, dumnezeiești, care se petrec în viața lor. 
Pentru că viața lor e o continuă minune și luminare 
și întărire din partea lui Dumnezeu. Slava lui Dum- 
nezeu tronează în ei încă din acum, din viața aceasta, 
din viața în Biserica Lui, și viața lor cu Dumnezeu e 
una conștientă și reală. Că ei nu vor să vorbească cu 
toți, în gura mare, despre viața lor mistică, tainică, 
trăită cu Dumnezeu, e altă problemă. Dar ei nu sunt 
niște neștiutori în ceea ce privește sfințenia lor și va- 
loarea faptelor lor. Pentru că ei știu că le fac pe toate 
cu Dumnezeu, ajutați de către El, iar sfințenia lor e 
coborârea Lui, întru slavă, în ei.  

De aceea, smerenia, umilința și asceza continuă 
a Sfinților e pentru ca ei să rămână în starea de robi 
smeriți ai lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu lo- 
cuiește acolo unde oamenii au renunțat la ei înșiși, la 
orice orgoliu și închipuire vană, adică în sufletele și 
în trupurile celor care se sfințesc continuu în relația 
cu El. Și pe cât se deșartă înaintea lui Dumnezeu, pe 
atât omul lui Dumnezeu se umple de smerenia, de 
bucuria, de veselia, de vederea Dumnezeului Celui 
preaminunat, de vederea Dumnezeului mântuirii 
noastre.  

 
780 Începută la 10. 03 minute, în zi de joi, pe 11 iunie 

2020. Afară plouă, soare și nori, sunt 22 de grade și vânt de 
8 km/ h.  
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Sfinții au orice vârstă și se nasc din toate nea- 
murile și în toate colțurile pământului. Pentru că toți 
creștinii ortodocși se pot sfinți continuu în relația lor 
eclesială și mistică cu Dumnezeu. Și Sfinții se umplu 
continuu de viața lui Dumnezeu, adică de slava Lui, 
pentru că viața eclesială e o continuă înălțare du- 
hovnicească împreună cu Dumnezeu.  

Iar Sfinții sunt știuți și neștiuți, canonizați și 
necanonizați de vreo Biserică locală, ultramediatizați 
sau desconsiderați și uitați cu desăvârșire. Pentru că, 
în fapt, nouă ne pasă de prea puțini Sfinți ai lui Dum- 
nezeu în comparație cu miliardele de Sfinți ale lui 
Dumnezeu.  

Ce e mult e obositor.  
Ce e foarte mult e extenuant.  
Ce e nespus de mult e aproape imposibil.   
Și milioanele de Sfinți sunt cele mai obositoare 

realități personale pentru mințile noastre. Pentru că 
nu e de ajuns să citești despre ei și să le citești ope- 
rele, ci trebuie să le și urmezi în sfințenie. Iar urma- 
rea Sfinților lui Dumnezeu nu se face stând picior 
peste picior, cu țigara în gură și cu paharul de tărie 
lângă tine, ci prin multă nevoință, despătimire și 
renunțare totală la voia ta. Pentru că sfințenia se tră- 
iește urmând pe fiecare zi, tot mai mult și mai mult, 
voia lui Dumnezeu.  

Dacă ai trăit numai pe lângă demagogi și ai 
ascultat numai farisei, cu siguranță ai o problemă 
imensă cu înțelegerea oamenilor. Pentru că nu ai 
avut parte de normalitatea omului. Ca să îi înțelegi 
pe Sfinți trebuie să fi trăit măcar pe lângă unul dintre 
ei. Pentru că acum, în vremea noastră laxă și in- 
diferentă la lucruri transcendente, e de ajuns unul 
dintre Sfinți ca să îți descopere viața lor și să îți nască 
în suflet iubirea pentru ei.  
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Așa că e nevoie, mare nevoie, să alergați după 
Sfinții lui Dumnezeu care trăiesc încă printre noi, 
pentru ca să înțelegeți ceva din viața cu Dumnezeu. 
Căci fără ei, doar cu citiri sfinte, e mai greu, însă nu 
imposibil. Pentru că Dumnezeu îl poate ajuta în mod 
direct, fără ajutor uman, pe cel care Îl caută cu ade- 
vărat.  

Dar, pentru ca să vă tihnească și pentru ca să vă 
bucure viața Sfinților trebuie să vă întâlniți măcar cu 
un Sfânt al lui Dumnezeu în viața dumneavoastră. 
Pentru că atunci au sens toate citirile sfinte și toate 
mergerile dumneavoastră la Biserică. Căci, văzându-
l pe el, înțelegeți cât de serioasă, dar, mai ales, cât de 
reală e viața sfântă. Și, în primul rând, că viața sfântă 
e viața pe care trebuie să o trăiți și dumneavoastră, 
pentru că doar ea vă împlinește.  

Însă cum Îl întâlniți pe Sfânt în marea de oa- 
meni contemporană nouă? Printr-o mare încredere 
în Dumnezeu și printr-o continuă rugăciune față de 
El pentru ca să vă descopere unul dintre Sfinții Lui. 
Dar nici așa nu e ușor! Pentru că și Sfinții au pro- 
bleme de vedere când îi întâlnesc pe alți Sfinți. Și ei 
se împiedică câteodată în gândurile lor și e nevoie de 
revelarea și de luminarea lui Dumnezeu în această 
chestiune punctuală. Și aveți aici o astfel de întâl- 
nire781, care a fost rezolvată nu pe calea înțelegerii 
raționale sau a străvederii duhovnicești, ci pe calea 
descoperirii dumnezeiești. Căci numai când Născă- 
toarea de Dumnezeu i-a vorbit din Sfânta sa Icoană 
despre celălalt Sfânt, față de care el se îndoia, acesta 
s-a încredințat despre cel din fața lui. Iar dacă nu s-

 
781 A se vedea:  
https://sfantulmunteathos.wordpress.com/2020/05/1

2/arhimandritul-emilianos-simonopetritul-un-alt-gheron-
iosif-isihastul/.  
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ar fi rugat și Preacurata Stăpână nu i-ar fi descoperit 
adevărul, cei doi Sfinți ar fi trecut unul pe lângă altul 
și nu s-ar fi înfrățit duhovnicește niciodată. În con- 
cluzie: trebuie să lași orgoliul înțelegerii tale la o 
parte și să-L întrebi mai întâi pe Dumnezeu, atunci 
când te îndoiești asupra cuiva. Și să accepți, cu sme- 
renie, că ai greșit, că nu l-ai înțeles pe cel din fața ta. 
Pentru că Dumnezeu e Cel care ne descoperă adân- 
curile oamenilor, iar fără El suntem foarte orbi în 
materie de înțelegere, deși ne batem cu pumnul în 
piept că suntem raționali. 

Pe de altă parte, e mai ușor să citești Vieți de 
Sfinți și să le înțelegi după cum voiești, decât să te 
întâlnești cu un Sfânt în carne și oase. Pentru că 
oricât de plăcut și de bun ar fi cu tine Sfântul, tot o 
să te enerveze prin anumite fapte și exigențe ale lui. 
Nu mai spun dacă ai dorința de a te face ucenicul său: 
va fi o adevărată școală de smerire, de umilire, de 
înjosire, de desființare a sinelui tău. Pentru că el va 
intra în contradicție cu tot ceea ce știi tu despre 
Dumnezeu, viață, Biserică, om, societate, dar mai 
ales despre tine însuți. Căci el îți va demonstra pe 
fiecare zi că nu știi nimic. Îți va călca în picioare 
orgoliul cu cuvintele lui, cu argumentele lui, cu 
evidențele vieții sale. Dar, de la un moment dat, vei 
vedea ceva ultraminunat în viața ta de ucenic: că 
începe să se nască un alt om, unul de care nu te 
credeai capabil și care e după voia lui Dumnezeu. Un 
om care cugetă, care se smerește, care se roagă, care 
priveghează, care învață să se spovedească, care se 
umple tot mai mult de milă, de duioșie, de bunătate, 
de lacrimi, de bucurie sfântă... 

Vei uita cine ai fost ieri.  
Te vei rușina mult de lucrurile rele din viața ta.  
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Vei considera că ai fost cu totul orb și neștiutor 
în ceea ce privește viața cu Dumnezeu și adevărata 
viață a omului. Pentru că viața reală începe o dată cu 
începutul înduhovnicirii tale. Și el, Sfântul, căruia tu 
îi ești un ucenic iubitor și ascultător, e scara pe care 
tu urci la Dumnezeu. O scară reală, duhovnicească și 
atât de plăcută și împlinitoare... 

Oricât aș vrea să descriu măreția și binecu- 
vântarea întâlnirii cu un Sfânt al lui Dumnezeu nu 
pot transmite experiența. Trebuie să o ai și tu. Tre- 
buie să trăiești în mod real pe lângă un Sfânt al lui 
Dumnezeu, pentru ca să înțelegi ce sunt schim- 
bările dumnezeiești din viața omului. 

De aceea, iubiții mei, să ne rugăm lui Dum- 
nezeu să ni-i descopere pe Sfinții Lui, ca să îi putem 
vedea pe Sfinții Lui și să ne bucurăm de prietenia 
sfântă cu ei!  Pentru că astfel vom avea toată bucuria 
și împlinirea după care tânjește mereu toată ființa 
noastră. Amin!   
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Predică la Duminica a II-a după Cinci- 
zecime [2020]  

 
 

Iubiții mei782,  
 

 
dacă suntem români ortodocși atunci avem 

aceeași dublă identitate ca și strămoșii noștri. Ca și 
strămoșii noștri din secolul întâi al Bisericii. Pentru 
că, din mila lui Dumnezeu, strămoșii noștri, stră- 
românii, alături de locuitorii din alte părți ale lumii, 
au fost încreștinați de Sfântul Apostol Andreas și de 
ucenicii acestuia. Și prin lucrarea dumnezeiască de 
propovăduire și de sfințire a Sfântului Andreas, 
Biserica a fost sădită și aici, pe pământul nostru, ca 
„stâlpul și temelia adevărului [στύλος καὶ ἑδραίωμα 
τῆς ἀληθείας]” [I Tim. 3, 15, BYZ].   

Însă, cum Biserica e Dumnezeu împreună cu cei 
înfiați de El duhovnicește prin Botez și care sunt 
hrăniți și întăriți dumnezeiește prin toate Sfintele 
Taine și Slujbe ale Bisericii, ea e o sădire de viață 
dumnezeiască în oameni, adică e locuirea lui Dum- 
nezeu în oameni prin slava Lui.  

Clădirea Bisericii indică cu claritate faptul că în 
jurul ei trăiesc creștini ortodocși, care participă în 
mod regulat la Slujbe. Dar când vine vorba de Bise- 
rica cea vie a lui Dumnezeu, care Îi slujește Lui 
neîncetat, ea e formată din noi, cei de față și din toți 
cei binecredincioși din România și din întreaga lume, 
dimpreună cu toți Îngerii și Sfinții lui Dumnezeu. 
Pentru că noi slujim toate dimpreună cu Dumnezeu 

 
782 Începută la 8. 18, pe 17 iunie 2020, zi de miercuri. 

Cer înnorat, după ploaie, 19 grade, vânt de 5 km/ h.   
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și cu toată Împărăția Lui cea veșnică. Noi nu slujim 
niciodată de unii singuri, ci cu El și cu toată Biserica 
Lui din cer și de pe pământ! 

De aceea, trebuie să avem continuu conștiința 
că noi nu suntem singuri atunci când slujim, când 
muncim, când gândim, când vorbim, ci împreună cu 
toată Biserica lui Dumnezeu. Și că de la noi se aș- 
teaptă mereu un cuvânt bun, un cuvânt sănătos, un 
cuvânt adevărat, o revărsare firească a sentimentelor 
și a stărilor de spirit, un comportament deplin uman 
și, în același timp, duhovnicesc. Pentru că noi nu 
suntem doar oameni, nu suntem doar români, ci 
suntem români care trăim în Casa lui Dumnezeu [ἐν 
Οἴκῳ Θεοῦ], în Biserica Dumnezeului Celui viu [Ἐκ- 
κλησία Θεοῦ Ζῶντος] [Ibidem], pentru că El ne-a 
făcut fiii Lui cei duhovnicești.  

Și când trăiești în Casa lui Dumnezeu, a Dum- 
nezeului Celui Viu, atunci nu ești un obiect, nu ești 
o masă sau un scaun, ci o ființă vie, duhovnicească, 
dumnezeiască, care trăiește întru slava Lui și pentru 
voia lui Dumnezeu. Și ființele vii, duhovnicești, care 
comunică cu Dumnezeu și cu Sfinții și Îngerii Lui tot 
timpul, sunt legați de tot trecutul, prezentul și viito- 
rul Bisericii Lui. Pentru că Biserica are un singur 
trecut, un singur prezent și un singur viitor, neexis- 
tând în Biserică conștiința „diversității confesionale”. 
Căci Biserica e una [μίαν], sfântă [ἁγίαν], catolică 
[καθολικὴν] și apostolică [ἀποστολικὴν]783. E astfel 
de la început, de la Cincizecime, și până în veșnicie.  

Pe când „pluralitatea confesională” este un 
atentat demonic și o parodiere hulitoare a Bisericii. 
Orice schismă în Biserică a fost considerată un aten- 
tat demonic la unitatea Bisericii, o sfâșiere a veș- 
mântului celui unu al Domnului. Când a căzut din 

 
783 Cf. https://ro.orthodoxwiki.org/Crezul.  
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Biserică o parte și încă una și încă una...căderea lor a 
fost considerată o rană nevindecată. Ereticii Bisericii 
sunt monofiziții, nestorienii, romano-catolicii, din 
cei rămași până azi în căderea lor, în aversiunea lor 
constantă față de Biserica lui Dumnezeu. Însă, dato- 
rită lor sau paralel cu ei au apărut noi și noi parodieri 
hulitoare ale Bisericii, noi și noi organizații religioase 
care pretind că sunt „biserici”, fără să aibă vreo le- 
gătură cu Biserica.   

Tocmai de aceea, când mărturisim despre noi 
înșine că noi, românii ortodocși, facem parte din 
Biserica lui Dumnezeu de două milenii, adică de la 
început, din primul secol al Bisericii, aceasta nu e „o 
grandomanie”, pentru că nu e un neadevăr, ci pura 
realitate. Noi am fost aici tot timpul și am trăit creș- 
tinește, neavând decât o singură Biserică. Când au 
apărut pseudo-bisericile în spațiul românesc, ele au 
apărut ca ceva nefiresc pentru noi. Și ele au rămas și 
sunt până astăzi existențe nefirești pe pământul nos- 
tru românesc, pentru că n-au de-a face cu Biserica.   

Pentru că în materie de adevăr și de viață du- 
hovnicească e ca în materie de roșii biologice: cine s-
a învățat cu naturalețea, cu firescul vieții cu Dum- 
nezeu în Biserică recunoaște imediat nefirescul 
„religios”, după cum omului de la țară, dacă îi dai 
roșii contrafăcute, îi repugnă imediat roșiile crescute 
artificial. Dar dacă nu ai adevărata experiență a Bise- 
ricii, ci ești bolnav duhovnicește, dacă ai în tine 
duhul lumii și nu Duhul lui Dumnezeu, atunci nu ți 
se pare aiurea că n-ai Sfinte Taine, n-ai Sfinți, n-ai 
praznice, n-ai asceză, n-ai post, n-ai Biserica cu toate 
ale ei. O muzică banală, un program predicatorial 
împănat cu trei triluri, plus două-trei rugăciuni 
făcute ad-hoc nu sunt atmosfera Bisericii, ci o paro- 
die postmodernă a Bisericii.  
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Iar românii ortodocși, înrădăcinați în credința 
și viața Bisericii, nu suportă parodiile eclesiale, nu 
suportă hulele la adresa Născătoarei de Dumnezeu și 
la adresa Sfinților și a Îngerilor Lui, nu suportă des- 
ființarea Sfintelor Taine și Slujbe ale Bisericii, nu 
suportă nefirescul luptei cu Dumnezeu. Pentru că cel 
mai demonic lucru de pe pământ e tocmai acesta: să 
te prefaci că Îi slujești lui Dumnezeu, pe când tu 
distrugi Biserica lui Dumnezeu pe pământ. Și toate 
„bisericile” eretice ale lumii asta fac: se războiesc ne- 
încetat cu Biserica lui Dumnezeu, pe când pozează 
în niște fete cuminți și delicate.     

Sfinții noștri însă, ai românilor, sunt Sfinții 
Bisericii lui Dumnezeu. Și pe ei îi prăznuim astăzi cu 
bucurie mare și cu recunoștință veșnică. Pentru că 
astăzi îi prăznuim pe Sfinții români cunoscuți și 
necunoscuți de către noi, dar știuți de Dumnezeu, 
pentru că sunt la El și cu El pentru veșnicie. 

Ei sunt prea mari, sunt prea frumoși și prea 
Sfinți, iar noi trebuie să învățăm continuu din modul 
cum au trăit și și-au sfințit viața în Biserica lui Dum- 
nezeu. Pentru că ieri, azi și mâine noi ne-am sfințit, 
ne sfințim și ne vom putea sfinți viața în Biserica lui 
Dumnezeu.  

Căci nu avem nevoie de alta, pentru că nu există 
o alta. După cum nu avem nevoie de alt dumnezeu, 
pentru că nu există alt dumnezeu, în afară de Dum- 
nezeul mântuirii noastre.  

Statornicia pe aceste meleaguri a coincis la noi, 
în mod preabinecuvântat, cu statornicia în Biserică. 
De aceea, noi vorbim de datini și obiceiuri ro- 
mânești, dar care s-au creat în Biserică în mod 
popular. Cum pregătim copilul pentru Botez, cum 
împodobim mireasa pentru Nuntă, cum facem cola- 
cii, cum ducem mortul la groapă, sorcova vesela, 
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plugușorul, colindele și multe altele au de-a face cu 
Biserica, cu viața Bisericii. Și calmitatea și firescul lor 
ne vorbesc despre firescul oamenilor care merg la 
Biserică.  

Pentru că la Nunta tradițională românească nu 
există lucruri urâte, după cum nu există lucruri ne- 
cuviincioase la Înmormântarea tradițională româ- 
nească. Că acum, în contemporaneitatea noastră, 
lucrurile s-au schimonosit din cauza a en factori, e 
altă treabă. Însă, până de curând, lucrurile erau într-
un firesc plin de frățietate, de întrajutorare, de bu- 
nătate. Pentru că vecinii se respectau și se ajutau 
între ei, toți mergeau la aceeași Biserică, toți mun- 
ceau de dimineața și până seara, toți aveau o viață 
plină de cumpătare. Cine ieșea din rând era ca 
nelumea, era aiurea, era fără minte. Pentru că toți 
înțelegeau că trebuie să se bucure de firescul vieții cu 
Dumnezeu și cu oamenii.  

Ce să facem noi? Să recuperăm acest firesc! Să 
îl retrăim în cadrul vieții de acum! Venind la Biserică, 
fiind oameni ai credinței, fiind oameni civilizați și 
serioși în familiile noastre și cu toată lumea. Pentru 
că Biserica este stâlpul și temelia adevărului, stâlpul 
și temelia moralității, stâlpul și temelia firescului în- 
tre oameni.  

Dacă avem același adevăr, avem și aceeași dra- 
goste pentru Dumnezeu și pentru oameni. Dacă 
avem tot adevărul Bisericii, avem și cadrul firesc al 
mântuirii și sfințirii noastre. Pentru că Sfinții români 
s-au sfințit aici, în Biserica Dumnezeului Celui viu, 
în aceasta pe care unii o neagă, iar alții o condamnă 
pentru una sau alta!  

Dar mai înainte ca să negi și să condamni 
Biserica lui Dumnezeu trebuie să o cunoști, să o 
cunoști făcându-te tu însuți creștin ortodox. Așa 
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cum nu poți nega cu adevărat o artă sau o știință fără 
să o cunoști, cu atât mai mult nu poți să negi și să 
calomniezi Biserica lui Dumnezeu Celui viu dacă stai 
în afara ei. Doar din înăuntru ai voie să îți dai cu 
părerea despre Biserică, pentru că din afara ei nu știi 
despre ce vorbești.  

Eu pot să neg și să mă delimitez de orice 
pseudo-biserică, pentru că sunt membru al Bisericii. 
Eu știu cum arată Biserica și tocmai de aceea mă 
pronunț față de ceea ce nu e biserică. Dar dacă aș fi 
fost în afara ei, dacă nu aș fi fost creștin-ortodox, n-
aș fi făcut altceva decât să hănțăn ca dulăul în fața 
porții, eu neștiind ce e Biserica.  

Așadar, iubiții mei, nu trebuie să experimentăm 
non-bisericile ca să înțelegem ce e Biserica, ci trebuie 
să trăim în pace în Biserica lui Dumnezeu și să ne 
sfințim viața întru smerenie! Pentru că nouă nu ne 
lipsește nimic pentru ca să ne mântuim, în afară de 
voință și de asceză. Dacă vrem să ascultăm voia lui 
Dumnezeu și dacă ne nevoim continuu să împlinim 
poruncile Sale, aici, împreună cu Dumnezeu, trăim 
toată mântuirea și sfințenia. Dar dacă Îl căutăm pe 
Dumnezeu în pământuri fără de apă, dacă Îl căutăm 
în pustiurile ereziei, vom muri flămânzi și însetați 
duhovnicește. Pentru că aici e apa vie a slavei lui 
Dumnezeu, aici e curățirea, luminarea și sfințirea 
noastră, aici e începutul bucuriei și al veseliei celor 
dumnezeiești, aici e acasa noastră. Amin!     
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Predică la nașterea Sfântului Ioannis Bote- 
zătorul [2020]  

 
 
 

Iubiții mei784,  
 

 
despre persoana și slujirea Sfântului Ioannis 

Înaintemergătorul și Botezătorul Domnului, Însuși 
Domnul profețise acestea: „Iată [ἰδοὺ], Eu trimit pe 
Îngerul Meu [Ἐγὼ ἐξαποστέλλω τὸν Ἄγγελόν Μου] și 
va privi calea înaintea feței Mele [καὶ ἐπιβλέψεται 
ὁδὸν πρὸ προσώπου Μου]!” [Mal. 3, 1, LXX].  

Însă Sfântul Ioannis nu a fost Înger, ci om! Dar, 
prin viața sa îngerească pe care a trăit-o pe pământ, 
el s-a asemănat celor fără de trup. Tocmai de aceea, 
el este iconizat ca având aripi îngerești, deși aripile 
lui au fost rugăciunea și postul, adică viața în ascul- 
tarea de Dumnezeu. Pentru că împlinirea poruncilor 
lui Dumnezeu este zborul nostru duhovnicesc către 
El.  

Sfântul Ioannis a fost trimis de Dumnezeu ca 
Înaintemergător al Său, ca cel care trebuia să pri- 
vească calea Evangheliei și să vorbească despre ea. 
Pentru că Înger [Ἄγγελος] înseamnă Trimis sau Ves- 
titor785. Și Trimisul Său, Vestitorul voii Sale, Sfântul 
Ioannis Botezătorul, a privit calea înaintea feței lui 
Hristos și le-a spus tuturor: „Pocăiți-vă [Μετανοεῖτε]! 
Căci s-a apropiat Împărăția cerurilor [ἤγγικεν γὰρ ἡ 
Βασιλεία τῶν οὐρανῶν]” [Mt. 3, 2, BYZ].  

 
784 Începută la 5. 47, în zi de luni, pe 22 iunie 2020. Cer 

înnorat, 17 grade, vânt de 5 km/ h.  
785 Friberg Greek Lexicon, 179, în BW 10.  
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Și cum să nu se apropie Împărăția lui Dum- 
nezeu de noi, dacă a venit la noi Însuși Împăratul 
cerurilor? Căci dacă El vine la noi, vine cu toată 
Împărăția Lui cea veșnică. Așa cum profețise Dom- 
nul despre Sine tot acolo, la Sfântul Malahias: „Și fără 
de veste va veni întru templul Său Domnul [καὶ 
ἐξαίφνης ἥξει εἰς τὸν ναὸν Ἑαυτοῦ Κύριος], pe Care 
voi Îl căutați [Ὃν ὑμεῖς ζητεῖτε], și Îngerul făgă- 
duinței [καὶ ὁ Ἄγγελος τῆς διαθήκης], pe Care voi Îl 
voiți [Ὃν ὑμεῖς θέλετε]! Iată [ἰδοὺ], [El] vine [ἔρχε- 
ται]!” [Mal. 3, 1, LXX].  

Iar Domnul este Îngerul făgăduinței, Cel despre 
care Sfântul Isaias spusese: „Că[ci] Prunc s-a născut 
nouă [ὅτι Παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν] și Fiul [ni] s-a dat 
nouă [Υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν], al Cărui început s-a făcut 
peste umărul Său. Și se cheamă numele Său: «Îngerul 
sfatului celui mare [μεγάλης βουλῆς Ἄγγελος]»” [Is. 
9, 5, LXX].  

Iar sfatul cel mare și veșnic e al Dumnezeului 
nostru treimic, pentru că cele trei persoane ale 
Dumnezeirii au o singură voință și o singură lucrare.  

De aceea, El cere întregii Lui Biserici să aibă o 
singură inimă și o singură gură, adică o singură iu- 
bire mărturisitoare a voii Sale. Pentru că atunci când 
este unitate, când este înțelegere în Biserică, există și 
bucurie a prăznuirii. Și cine prăznuiește, acela se 
bucură curat înaintea lui Dumnezeu și a oamenilor, 
pentru că se bucură de voia lui Dumnezeu cu oame- 
nii.  

Trimisul Său, Sfântul Ioannis Botezătorul, Pă- 
rintele nostru, a venit la noi și ne-a chemat la po- 
căință. Iar pocăința e coborâre în sine și vedere de 
sine prin luminarea lui Dumnezeu. Căci numai când 
Dumnezeu ne luminează cu slava Lui, noi putem să 
ne vedem pe noi înșine. Putem să ne vedem păcatele 
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noastre și să conștientizăm stricăciunea pe care ele 
au produs-o în ființa noastră. Pentru că orice păcat 
ne urâțește interior.  

Și dacă ne vedem urâciunea noastră interioară, 
urâciunea produsă de toate păcatele noastre, atunci 
suntem vii duhovnicește. Pentru că El e Cel ce cu- 
rățește urâciunea noastră cu slava Lui. El e Cel ce 
împodobește sărăcia noastră interioară cu bogăția Sa 
cea veșnică, atunci când noi venim cu pocăință și ne 
spovedim toate păcatele noastre.  

Căci „a fost [un] om trimis de la Dumnezeu [și] 
numele lui [era] Ioannis [Botezătorul]. Acesta a venit 
întru mărturie [εἰς μαρτυρίαν], ca să mărturisească 
despre Lumină, ca toți să creadă prin el [în Hristos 
Dumnezeu și în Tatăl și în Duhul Sfânt, în Dumne- 
zeul nostru treimic]. [Dar] nu era acela Lumina, ci [el 
a venit în lume] ca să mărturisească despre Lumină 
[ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ Φωτός]. [Căci Cuvântul] era 
Lumina cea adevărată [τὸ Φῶς τὸ ἀληθινόν], Care 
luminează [pe] tot omul venit întru lume [Ὃ φωτίζει 
πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον]” [In. 1, 6-
9, BYZ].  

Și cum vin oamenii pe lumea asta? Prin naștere 
naturală din părinți! Tot cel venit întru lume, tot cel 
născut pe lumea asta, tot cel care e om, poate fi lu- 
minat de Lumina cea adevărată, de Dumnezeu. Însă, 
în comparație cu vederea soarelui, pentru care tre- 
buie să ai ochi și să privești și să vezi binefacerile 
luminii solare, pentru a vedea Lumina cea adevărată 
trebuie să îți deschizi inima, pentru ca să primești 
slava Luminii în sufletul tău. Trebuie să îți deschizi 
mintea și inima spre Lumina cea veșnică, cea ade- 
vărată, spre Dumnezeu, pentru că Dumnezeu îți vor- 
bește ție interior, prin slava Lui.  
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Și dacă nu îți deschizi ochii sufletului tău spre 
El și nu crezi în El și nu urmezi voii Sale celei dum- 
nezeiești, rămâi pe mai departe orb duhovnicește. 
De aceea, adevărații orbi nu sunt cei care nu văd tru- 
pește, ci cei care nu văd duhovnicește.  

Pentru că Sfântul Ioannis a venit să ne mărtu- 
risească despre Lumină, adică despre Dumnezeu, 
pentru ca să credem în El prin mărturia lui. „Prin el 
[δι᾽ αὐτοῦ]” [In. 1, 7, BYZ], prin intermediul propovă- 
duirii sale. Tocmai de aceea nu îi putem disprețui pe 
Slujitorii lui Dumnezeu, pentru că ei ne aduc măr- 
turie despre El, despre Dumnezeul mântuirii noas- 
tre.  

Și ce face Biserica în iconografia ei cea dum- 
nezeiască, care e o narațiune vizuală, picturalizată? 
Îl pictează pe Stăpânul Hristos, Cel care a venit la noi 
și S-a făcut om pentru noi și pentru mântuirea 
noastră, dimpreună cu Maica Lui și cu Îngerii și Sfin- 
ții Lui. Și de ce îi dorește pictați lângă El? Pentru ca 
să vedem cu toții consecințele întrupării cuvintelor 
Sale. Pentru că Evanghelia, fără Viețile Sfinților și 
fără Sfintele Icoane, e o carte fără finalitate. Cerințele 
lui Dumnezeu cu noi sunt mari, voia lui Dumnezeu 
este exprimată magistral în Scriptură, dar trebuie să 
vezi și cum a fost împlinită exigența evanghelică. 
Trebuie să-i vezi și pe cei care au întrupat-o.  

Și când citești Viețile Sfinților și apoi îi vezi 
iconizați pe Sfinții lui Dumnezeu, înțelegi că ei au în- 
trupat Evanghelia. Că aici, în Scriptură și în Biserică, 
nu avem numai vorbe, vorbe, vorbe, ci aceste vorbe 
devin fapte, devin oameni noi, oameni ai Împărăției 
Sale.  

Dacă disprețuiești vorbele Bisericii, care sunt 
vorbele lui Dumnezeu, rămâi în stricăciunea ta, în 
moartea ta interioară. Dar dacă le întrupezi, dacă le 
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faci una cu tine, atunci trăiești din plin puterea dum- 
nezeiască a cuvintelor Sale. 

...Când cineva mă întreabă dacă am copii, iar eu 
le spun de ce nu am, văd în mulți conștiința că copiii 
lor sunt o mare realizare personală. Și așa este! Copiii 
sunt un mare dar de la Dumnezeu, pentru că trebuie 
să îi punem pe toți pe calea sfințeniei, pe calea voii 
lui Dumnezeu.  

Însă, cei mai mulți dintre oameni se gândesc 
mai mult la faptul că îi au, că i-au născut și mai puțin 
la cum arată ei, la cine sunt și ce fac. Se laudă cu 
existența lor, a copiilor lor, dar nu pun mare preț pe 
realitatea lor interioară, pe ceea ce cred, ce simt, ce 
realizează copiii lor în viața lor.  

Pe când Sfântul Sirah, în Scriptură, spune alt- 
ceva: „Nu dori mulțime de copii fără de folos [μὴ 

ἐπιθύμει τέκνων πλῆθος ἀχρήστων], nici [nu] te 
bucura de fiii cei neevlavioși [μηδὲ εὐφραίνου ἐπὶ 
υἱοῖς ἀσεβέσιν]! Dacă or să se înmulțească, nu te 
bucura de ei, dacă nu este frica Domnului împreună 
cu ei [εἰ μή ἐστιν φόβος Κυρίου μετ᾽ αὐτῶν]! Să nu te 
încrezi [în] viața lor și nu te opri la mulțimea lor! 
Căci mai bun [este] unul decât mii și a muri fără copil 
decât a avea copii neevlavioși [κρείσσων γὰρ εἷς ἢ 
χίλιοι καὶ ἀποθανεῖν ἄτεκνον ἢ ἔχειν τέκνα ἀσεβῆ]. 
Căci de la unul înțelept [συνετοῦ] se va locui îm- 
preună cetatea, dar seminția celor fără de lege se va 
pustii” [Înț. lui Sirah, 16, 1-4, LXX]. 

Pentru că Dumnezeul Scripturii, Dumnezeul 
mântuirii noastre, ne cere să avem copii sfinți, dacă 
ni i-a dat ca daruri mari, frumoase în viața noastră. 
Dacă El ni i-a dat ca daruri, ca frumuseți în viața 
noastră, noi nu trebuie să i-I dăruim Lui cu aceeași 
inimă, cu aceeași bucurie?  
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Sfântul Lucas vorbește mai întâi despre naște- 
rea Sfântului Ioannis, despre Înaintemergătorul și 
Înaintevestitorul Domnului, în Evanghelia sa, pentru 
ca să vorbească apoi despre Domnul său, despre Cel 
pe Care L-a precedat după nașterea Sa trupească. 
Sfântul Zaharias, tatăl său, primește vestea nașterii 
sale de la Arhanghelul Gavriil, care i se arată în 
templu, pe când el tămâia [Lc. 1, 9-13, BYZ].  

Și, mai înainte ca să fie o persoană, a existat 
numele său! Căci „a fost ascultată rugăciunea ta, și 
femeia ta, Elisavet, îți va naște ție fiu și vei chema 
numele lui Ioannis [Ἰωάννης]” [Lc. 1, 13, BYZ]. Pentru 
că atunci când Dumnezeu te scapă de sterpiciunea 
ta, de sterilitatea ta, și îți dă copil, care era rugă- 
ciunea lor de toată viața, nu negociezi cu Dumnezeu 
numele și nici data când se naște copilul, ci le 
primești ca pe un mare dar de la El.  

Corelativul ebraic al lui Ἰωάννης este  נָׁן  יֹוחָׁ
[Iohanan]786. Și Iohanan este forma prescurtată a lui 
נָׁן  care înseamnă „Dumnezeu este ,[Iahohanan] ְיהֹוחָׁ
milostiv”787.  Și când copilul tău, primit la bătrânețe 
în mod minunat, Îți amintește de Cel care ți l-a dat, 
cum să nu se bucure dumnezeiește Sfinții Zaharias și 
Elisavet de Ioannis, de copilul lor?  

Sinaxarul zilei ne precizează faptul că Biserica 
lui Dumnezeu prăznuiește doar 3 zile de naștere: pe 
a Domnului, pe a Născătoarei de Dumnezeu și pe a 
Sfântului Ioannis Botezătorul788. Ca să ne spună, în 
subsidiar, că este singurul Sfânt a cărui naștere e pu- 
să în prim-plan de Biserica lui Dumnezeu. Pentru că 

 
786 Cf. https://en.wiktionary.org/wiki/Ἰωάννης.   
787 Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Yohanan.  
788 Cf.  
https://www.synaxarion.gr/gr/sid/3950/sxsaintinfo.as

px.  
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Sfinții sunt pomeniți, cel mai adesea, în ziua ador- 
mirii lor. Și de ce sunt pomeniți atunci? Pentru că 
atunci au intrat în mod deplin în Împărăția lui 
Dumnezeu! Moartea lor trupească înseamnă intrarea 
sufletelor lor în Împărăția lui Dumnezeu. Pentru că, 
după moartea lor trupească, sufletele lor nu mor și 
nici nu dorm, ci sunt vii și conștiente și împreună se 
veselesc cu Dumnezeu întru Împărăția Sa.   

De ce a fost pusă tocmai nașterea Sfântului 
Ioannis în prim-plan? Ce vrea Dumnezeu să învățăm 
din realitatea ei? Că nașterea unui om este întot- 
deauna și în primul rând lucrarea lui Dumnezeu. 
Căci atunci când El dorește ca să se nască cineva, 
acela se naște și dincolo de puterea firii umane. În 
mod minunat, adică prin darul Său.  

Pentru că părinții conlucrează cu Dumnezeu la 
nașterea copilului lor. Copilul nu e biologie pură, ci 
e sinergie, e rodul conlucrării între Dumnezeu și 
părinții săi! Pentru că Dumnezeu creează și dăruie 
sufletul copilului și El îi ajută pe părinți să procreeze 
și îl ajută pe copil să crească în pântecele maicii sale. 
De aceea și Sfântul David mărturisește: „Că Tu ești 
Cel care m-ai scos din pântece [ὅτι Σὺ εἶ ὁ ἐκσπάσας 
με ἐκ γαστρός], [Tu ești] nădejdea mea de la sânii 
maicii mele. [Căci] spre Tine m-am aruncat din uter 
[ἐπὶ Σὲ ἐπερρίφην ἐκ μήτρας], din pântecele maicii 
mele Dumnezeul meu ești Tu [ἐκ κοιλίας μητρός μου 
Θεός μου εἶ Σύ]” [Ps. 21, 10-11, LXX].  

Pentru că El ne dorește în viață, El ne dăruie 
viața, El ne face să creștem și numai întru El ne pu- 
tem împlini cu adevărat. Căci nu poți trăi bucuros și 
împlinit, dacă te lupți și negi toată ziua tocmai Izvo- 
rul vieții tale, pe Dumnezeu. Cum ai putea să fii 
sănătos, dacă toată ziua iei pastile ca să mori? Tot la 
fel, cum poți să fii sănătos duhovnicește și trupește, 
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dacă tu ești în război continuu cu Viața ta, cu Dum- 
nezeul care ți-a dat viață și te ține în viață?  

Însă Sfântul Ioannis Botezătorul și-a trăit viața 
cu conștiința că timpul vieții sale, cât și persoana sa, 
trebuie dăruite lui Dumnezeu. Că „pe noi înșine și 
unii pe alții și toată viața noastră [ἑαυτοὺς καὶ 
ἀλλήλους καὶ πᾶσαν τὴν ζωὴν ἡμῶν]”789 trebuie să le 
dăruim lui Dumnezeu.  

A fost primit în dar de la Dumnezeu și s-a dăruit 
lui Dumnezeu cu totul. Tocmai de aceea viața sa a 
devenit paradigmatică pentru orice creștin. Căci 
oricine se nevoiește ca să Îl cunoască pe Dumnezeu 
și pentru ca să se curățească de patimi, acela îl are pe 
Sfântul Ioannis împreună-ajutător și călăuzitor pe 
calea mântuirii.  

Am fost hirotonit Diacon într-o Biserică a Sfân- 
tului Ioannis Botezătorul790, dar am slujit toată viața 
numai în Biserici închinate Născătoarei de Dum- 
nezeu. Însă nu poți să Îi slujești lui Dumnezeu fără 
Născătoarea de Dumnezeu și fără toți Sfinții și 
Îngerii Lui. Fără a cere ajutorul lor în nevoințele 
noastre de zi cu zi. Pentru că Sfinții și Îngerii Lui sunt 
mereu cu Dumnezeul mântuirii noastre, iar noi, dacă 
vrem Împărăția Lui, trebuie să învățăm să fim pentru 
veșnicie cu Dumnezeu, cu Cel care Se odihnește în 
Sfinții și în Îngerii Săi.  

Drăgaica e un basm791, pe când Sfântul Ioannis 
Botezătorul e moștenitorul Împărăției lui Dumne- 
zeu! Dacă ne îmbrăcăm frumos și jucăm pe dealuri și 

 
789 Cf.  
http://glt.goarch.org/texts/Oro/Sun_Liturgy.html.  
790 A se vedea fotografii din ziua hirotoniei mele: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=744
463399088017&id=713750765492614.  

791 A se vedea: https://ro.wikipedia.org/wiki/Drăgaica.  
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pe străzi în ziua de astăzi, sperând ca viața să ne fie 
mai bună, dar n-avem de-a face cu viața Bisericii, ne 
pierdem timpul. Pentru că numai aici se nasc din 
nou oamenii lui Dumnezeu și cresc duhovnicește în 
mod armonios.  

Vrăjitoarele au și ele nevoie de creduli cărora să 
le ia banii792! Oamenii evlavioși însă nu vor apela 
niciodată la oamenii întunericului, ci vor căuta nu- 
mai în Biserică răspunsurile la toate nelămuririle lor. 
Pentru că teologia Bisericii are răspunsuri pentru 
toate marile noastre întrebări. Căci și în trecut, ca și 
acum, Sfinții lui Dumnezeu s-au nevoit să răspundă 
la ele.  

Vă doresc numai bine și mult spor în postirea și 
în nevoința dumneavoastră! Amin!   

 
  

 
792 Idem:  
https://www.libertateapentrufemei.ro/articol/vrajile-

de-sanziene-45768.   
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Predică la Duminica a III-a după Cinci- 
zecime [2020]  

 
Iubiții mei793,  

 
 
când ne cocoloșim prea mult copiii și nu îi 

învățăm să muncească de mici le facem un rău, un 
mare rău, pentru că îi facem inapți pentru viață. 
Mergem pe ideea că or să muncească ei toată viața, 
că or să aibă greutăți, și acum, în copilărie, îi lăsăm 
de capul lor. Nu îi învățăm nimic practic, nu îi res- 
ponsabilizăm pentru viitor, ci îi lăsăm doar să se joa- 
ce.  

Jocul e bun, e bun pentru creativitate, pentru 
dezvoltarea capacităților de decizie, pentru dezvol- 
tarea personalității lor, dar e nevoie să știi și cum se 
spală vasele, cum se sapă în curte, cum se face cură- 
țenie în casă, cum se schimbă un bec, cum se folosesc 
telefonul și computerul, cum se calcă pantalonii, 
cum se face mâncare, cum ne închinăm și cum facem 
metanii în fața Sfintelor Icoane, cum se postește, 
cum se merge la Biserică, cum se vorbește și se cântă 
la Biserică.  

Copiii trebuie luați din când în când din joaca 
lor și din prietenia cu cei de vârsta lor, trebuie luați 
metodic, pentru ca să îi învățăm duritatea vieții de zi 
cu zi. Trebuie să le povestim din viața noastră și a 
altora lucruri practice și să îi învățăm să judece 
profund lucrurile. Să îi învățăm să facă diferența 
între cuvinte și între gesturi și între fapte. Pentru că 

 
793 Începută la 10. 05 minute, zi de joi, cu soare, pe 25 

iunie 2020. Sunt 24 de grade afară și bate un vânt de 6 km/ 
h.  
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una spun unii oamenii și alta fac, una par și alta sunt. 
Trebuie să îi învățăm despre duplicitatea și răutatea 
oamenilor și despre consecințele vieții iresponsabile, 
pe măsură ce îi umplem de dragostea, de atenția, de 
grija noastră continuă.  

Înțelepciunea Bisericii trebuie picurată zi de zi 
în sufletele celor mici, pentru că ei au nevoie maximă 
de acest fundament, de această întărire duhovni- 
cească a personalității lor. În locul basmelor și a fan- 
teziilor de tot felul trebuie sădite în ei Viețile Sfin- 
ților. Trebuie să afle cum arată adevărații oameni, 
adevărații eroi, marile genii ale umanității, dar și 
neoamenii. Pentru că ei au nevoie să dobândească 
anticorpi reali, adânci împotriva păcatelor de tot fe- 
lul.    

Copiii au nevoie de adevăr și de dragoste, pen- 
tru că sufletele lor sunt avide să afle și să se bucure 
de tot ceea ce văd și trăiesc. Dar și trupurile lor au 
nevoie să se învețe cu munca, cu greutatea, cu trans- 
pirația, cu valoarea reală a muncii, pentru că din 
muncă vor trăi toată viața. Un om cu o bună muscu- 
latură, cu oase crescute bine, cu sănătate robustă și 
care învață de mic răbdarea și munca, va ști să stea 
ore întregi pe scaun la birou sau la masa de scris, în 
uzină sau pe câmp ca să muncească. Pentru că a 
învățat de mic să muncească.  

Dacă începi munca mai târziu, în adolescență 
sau în prima tinerețe, și nu o începi în copilărie, de 
la 4-5 ani, o vei resimți ca pe o greutate, ca pe o 
enervare, ca pe ceva impropriu ție. De ce? Pentru că 
nu ești învățat cu ea! Dar dacă o începi de mic, atunci 
nu ți se va părea nimic ieșit din comun să aștepți, să 
ai răbdare, să stai în picioare, să meșterești, să îm- 
pachetezi, să sudezi, să zidești, să construiești, să 
scrii, să citești, pentru că le-ai făcut pe toate acestea 
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de când te știi. Sau măcar pe o parte din ele le-ai 
văzut făcându-se la tine în casă sau în apropierea ta.  

Copiii au nevoie să se familiarizeze cu munca și 
cu diversitatea umană. Trebuie să stea printre oa- 
meni și să vorbească cu diverși oameni. Pentru că 
acești copii vor fi adolescenții care vor dori să își facă 
relații personale, intime, și trebuie să știe să co- 
munice. Și nu vor ști să comunice, dacă noi îi înde- 
părtăm de oameni, de realitatea interioară a oame- 
nilor, de dramele lor, de manifestările lor pătimașe.  

Nu, nu îi putem salva pe copiii noștri de propria 
lor curiozitate, de propria lor nevoie de a cunoaște, 
de a experimenta! Noi trebuie să le dăm toate in- 
formațiile despre viață și să le fim suportul lor real, 
de zi cu zi, dar ei vor alege cum să își trăiască viața. 
Și vor alege și dacă vrem și dacă nu vrem noi. Dacă 
le vom sta împotrivă, se vor ascunde de noi și vor face 
tot ceea ce doresc ei. Fapt pentru care trebuie să le 
fim prieteni și nu potrivnici, trebuie să le fim con- 
fidenți și nu dictatori.  

Educația e mare grijă a părinților. Dar excesul 
de educație și de protecție e ca multa apă pusă la 
flori. Prea multul strică, după cum strică și prea pu- 
ținul. Trebuie să le spunem lucruri, diverse lucruri de 
care ei au nevoie, dar trebui să îi lăsăm să afle și 
singuri anumite răspunsuri. Cum e când ești bolnav, 
cum e când te îndrăgostești, cum e când îți pasă de 
cineva, cum e când ți se rănesc sentimentele, oricât 
i-am învăța toate acestea, numai ei le pot înțelege la 
propriu. Pentru că trebuie să învețe, la rândul lor, pe 
propria lor piele, cum stau lucrurile.  

Când n-ai nicio boală, când n-ai nicio durere, 
când n-ai pierdut pe nimeni, când n-ai nicio grijă 
reală, presantă, viața ți se pare lungă și fără griji și 
fără pericole. Naivitatea copilăriei și a adolescenței 
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face parte din viață, pentru că avem nevoie să în- 
vățăm la propriu ce e viața.  

Nu putem forța lucrurile, dar le putem pregăti! 
Și le putem pregăti, dacă suntem niște părinți reali, 
capabili să ne ajutăm copiii pe baza experienței noas- 
tre de viață.  

– Și cum îi pregătim pe copii și pe tineri pentru 
viață?  

– Prin ceea ce facem dimpreună cu ei și prin 
ceea ce le comunicăm! Părinții trebuie să muncească 
dimpreună cu copiii lor, pentru ca ei să învețe la pro- 
priu greutatea, dar și beneficiile muncii.  

Mamaia Floarea mă lua cu ea la săpat porumbii 
sau la săpat în vie. La porumbi nu te duci cu cazmaua 
ci cu sapa, pe când la vie nu sapi cu sapa, ci cu caz- 
maua. Și ca să înveți să sapi cu cazmaua trebuie să 
înveți să te doară piciorul drept, cu care apeși pe 
cazma și să te doară spatele și mâinile de la aplecările 
spatelui și de la ridicările, cu ambele mâini, ale caz- 
malei pline de pământ.  

Iar când sapi la porumbi trebuie să știi cât de 
tare poți da cu sapa și cât de aproape de fiecare po- 
rumb în parte, pentru ca țărâna să nu vină peste tine, 
dar nici să îți tai picioarele. Trebuie să știi să respiri, 
trebuie să știi poziția în care să sapi, trebuie să o faci 
într-un ritm anume pentru ca să nu obosești repede, 
trebuie să știi diverse artificii ale mânuirii sapei sau 
ale cazmalei, pentru ca să poți să fii eficient.  

Fiecare muncă are tainele ei. O poți face mai 
greu sau mai ușor în funcție de măiestria celui care 
te-a învățat o anume muncă. Iar mamaia Floarea, 
pentru ca să nu mă uit la cât avem de muncă și să 
muncesc cu plăcere, își lua nevoința suplimentară de 
a-mi povesti tot felul de lucruri din viața ei și din cele 
auzite de ea. Bineînțeles că obosea și mai mult vor- 
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bind cu mine și, adesea, nu avea chef să facă acest 
lucru! Dar știa că eu muncesc cu plăcere doar dacă 
sunt prins într-o delectare, într-o poveste, într-o 
aventură.  

Și așa, pe nesimțite, greutatea muncii mi-a 
intrat în vene, pentru că munceam ascultându-o și 
nu mă mai uitam la cât de mare era rândul de 
porumbi sau porțiunea de vie pe care o săpam amân- 
doi. Dar când vedea că nu mai pot, că am obosit sau 
că vreo pasăre, vreun șarpe, vreun copac sau altceva 
mi-au atras atenția, mă lăsa să mă odihnesc sau să 
mă duc să văd ce e, cum arată, ce se petrece. Pentru 
că știa că eu am nevoie să cunosc pentru ca să merg 
mai departe. Și dacă eram lăsat să cunosc, mă în- 
torceam, în scurt timp, și o ajutam, pentru că îmi era 
milă de oboseala ei. Pentru că știam că trebuie să 
ajungem acasă, pentru că acolo ne așteaptă altă 
muncă, alte îndatoriri ale noastre.  

Când eu am început să învăț diverse mește- 
șuguri, pe care ea nu le știa, îi plăcea să învețe de la 
mine, după cum și eu învățasem de la ea. Când ne-
am experimentat în a face mâncare, îi spuneam cum 
punem noi mirodenii, cum fierbem lucrurile, cum le 
preparăm, diverse amănunte și îi plăcea să învețe de 
la noi, de la mine și de la Doamna Preoteasă, deși 
experiența ei în materie de mâncare era enormă. 
Pentru că un om care muncește toată ziua și vrea să 
învețe mereu e deschis mereu spre nou, spre lucruri 
care îl îmbogățesc, nefiind reticent la lucrurile care îi 
fac bine.  

Eu pot foarte ușor acum să învăț pe cineva să 
scrie, să editeze, să folosească diverse unelte electro- 
nice, să comunice online, pentru că pot să simplific 
foarte mult lucrurile. Nu contează cum am învățat 
eu, de la cine sau cât de greu mi-a fost mie, dar, dacă 
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vreau să învăț pe cineva un anume lucru, atunci îl 
duc pe scurtătură, fără multă bătaie de cap, pentru 
ca el să facă imediat acel lucru.  

Fiindcă experiența înseamnă eficiență. Și trans- 
miterea de experiență înseamnă ajungerea rapidă la 
scop. Iar dacă ți-ai făcut bine treaba, atunci nu mai 
ai griji în privința ei, ci îți vezi de alte lucruri.  

Cu alte cuvinte, trebuie să înveți de la profesio- 
niști o anume muncă. Și să fii generos, atunci când 
tu însuți ai devenit profesionist, cu cei care vor să îți 
fie ucenici. Pentru că experiența trebuie să îi îmbo- 
gățească pe cei care prețuiesc munca valorică.  

Rolul celor experimentați e întotdeauna unul 
benefic pentru tinerele generații. Când tinerii nu mai 
suportă bătrânii e pentru că nu vor să facă lucruri 
serioase cu viața lor. Pentru că tinerii avizi de lucruri 
mari pleacă întotdeauna urechea la sfaturile celor 
bogați în înțelepciune, iar învățarea continuă e grija 
bună, fără stres, a celor care nu vor să își facă griji 
rele.   

Cuvântul grijă a intrat la noi din limba bulgară, 
de la грижа, dicționarele explicative vorbindu-ne 
despre grijă ca despre teama pentru viitor, pentru 
ceva din ce se poate petrece cu noi în viitor, în 
viitorul apropiat794. Vedem în jurul nostru multă 
boală, multă moarte, multă sărăcie, multă insecu- 
ritate și toată această vedere se repercutează asupra 
noastră. Ne e teamă să nu ne îmbolnăvim, ne e teamă 
să nu ne pierdem locul de muncă, ne e teamă să nu 
divorțăm, ne e teamă să nu fim falimentați financiar, 
ne e teamă să nu murim. Și când un pericol începe să 
devină real, să se apropie de noi sau a ajuns deja în 
trupul sau în casa noastră, el nu mai e o teamă oare- 
care, ci devine o grijă a noastră. Iar grija e tot mai 

 
794 Cf. https://dexonline.ro/definitie/grijă.  
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mare pe cât ne proiectăm tot timpul în viitor cu boa- 
la, cu durerea, cu decepția noastră.  

Numai că grija obsesivă e o catapultare inte- 
rioară în viitor în detrimentul prezentului! Ne 
gândim tot timpul la cât de rău o să ne fie mâine și 
uităm să ne trăim clipa de față. Dar tocmai asta e 
marea noastră problemă, asta e ispita demonică! 
Căci demonii vor să ne temem de viitor, să ne temem 
obsesiv de viitor, pentru ca să nu ne mai trăim pre- 
zentul. Pentru ca să nu mai avem liniște pentru pre- 
zentul nostru. Și când nouă ne pasă mai mult de 
viitorul nostru decât de prezentul nostru, arătăm că 
ne-am centrat pe noi înșine, că ne-am făcut un idol 
din propria noastră existență și stare de bine, și că nu 
mai suntem interesați de relația cu Dumnezeu. 
Pentru că relația cu Dumnezeu e un continuu pre- 
zent, căci e o continuă bucurie și comunicare cu 
Dumnezeu.  

Și astfel putem înțelege mult mai clar porunca 
Domnului: „Căutați...mai întâi Împărăția lui Dum- 
nezeu și dreptatea Lui [Ζητεῖτε...πρῶτον τὴν Βασι- 
λείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην Αὐτοῦ] și toate 
acestea [ale vieții de zi cu zi] vor fi adăugate vouă  
[καὶ ταῦτα πάντα προστεθήσεται ὑμῖν][de către Mi- 
ne]!” [Mt. 6, 33, BYZ]. Pentru că El trebuie să fie Cel 
dintâi din viața noastră! Mai întâi de toate în viața 
noastră e relația cu El. Și El ne asigură de faptul că 
nu ne va lipsi nimic fundamental, dacă vom dărui Lui 
toată atenția, dacă ne vom lăsa viața noastră cu totul 
în mâna Lui.  

Și cum am putea să nu avem tot ceea ce ne 
trebuie, dacă El e cu noi și în noi prin slava Lui? Ce 
prieten și ce ajutor și ce bucurie mai mare pot fi decât 
acestea, ca El să fie cu noi și în noi prin slava Lui?  
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De aceea, iubiții mei, toate grijile noastre deșar- 
te, toate aceste frici obsesive trebuie spovedite, pen- 
tru că sunt semne de necredință! Demonii le intro- 
duc în noi în mod pervers pentru ca noi să nu fim 
liniștiți, să nu ne bucurăm de relația cu Dumnezeu, 
ci să dârdâim mereu de frică, de ceea ce s-ar putea 
petrece cu noi.  

Însă de unde știm noi că vom mai apuca ziua de 
mâine? Cine ne-a garantat acest lucru? Și dacă ziua 
de mâine ne va aduce lucruri rele, nu tot Dumnezeu 
ne va ajuta să le trăim? Atunci, dacă El ne-a fost 
aproape la bine, nu ne va fi și la rău? Și dacă El e 
mereu cu noi, ce fel de bine ne aduce grija cea deșar- 
tă și rea și demonică, dacă ea ne neliniștește și ne 
fugărește interior toată ziua?  

Grijile și fricile noastre cele păcătoase trebuie 
spovedite! Și, spovedindu-le, vom scăpa și de de- 
monii care ne neliniștesc. Pentru că pericolele sunt 
reale, noi putem muri de sute de ori într-o zi, dar 
viața noastră este în mâna Lui. Și noi nu murim când 
vrem, ci când vrea Dumnezeu. De aceea, în locul gri- 
jii celei rele trebuie să ne curățim mereu prin iertarea 
Domnului, pentru ca mereu să fim pregătiți să stăm 
înaintea Lui. Pregătirea interioară continuă e pace 
continuă. Și pacea continuă e prezența slavei Sale în 
noi, care ne bucură și ne întărește în toate zilele vieții 
noastre. Amin!  
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Predică la pomenirea Sfinților Apostoli 
Petros și Pavlos [29 iunie 2020] 

 
 

Iubiții mei795,  
 

 
singura amintire a Crucii Domnului796 în 

Qurʼān797, în cartea fundamentală a musulmanilor, 
este în 4, 157.  Însă acolo este negată în mod mincinos 
Răstignirea Domnului, pentru că se spune faptul că 
altcineva a fost răstignit în locul Lui798. Cu alte 
cuvinte, Qurʼānul susține că El „n-a murit” pentru 
noi și pentru mântuirea noastră. 

Însă, în teologia Sfinților noștri Apostoli Petros 
și Pavlos, astăzi pomeniți, mărturia fundamentală a 
mântuirii noastre e tocmai aceasta: că Hristos, Fiul 
lui Dumnezeu întrupat, a murit pentru noi pe Cruce, 
pentru ca să ne mântuie pe noi.  

Sfântul Petros, Apostolul lui Iisus Hristos 
[Ἀπόστολος Ἰησοῦ Χριστοῦ] [I Petr. 1, 1, BYZ], mărtu- 
risește că noi am fost răscumpărați prin cinstitul 
sânge al lui Hristos Dumnezeu [I Petr. 1, 18-19]. Și 
unde a curs preasfântul Său sânge? A curs pe Dum- 
nezeiasca Sa Cruce, curățind păcatele întregii uma- 
nități! Pentru că El a murit de bună voie pentru mân- 
tuirea noastră, Crucea fiind expresia iubirii Sale de- 
săvârșite și veșnice pentru noi.  

 
795 Începută la 13. 52, în zi de joi, pe 25 iunie 2020. 

Soare, 29 de grade, vânt de 6 km/ h.  
796 Cf. Todd Lawson, The Crucifixion and the Qur’an. A 

Study in History of Muslim Thought, Pub. Oneworld, 
Oxford, 2009, p. 2.  

797 Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Quran.  
798 Cf. http://coran.ro/coran.pdf, p. 161.  
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Iar Domnul a pătimit pentru noi [ἔπαθεν ὑπὲρ 
ἡμῶν], pentru ca să Se facă un exemplu [ὑπογραμ- 
μόν] pentru noi, ca noi să urmăm urmelor Sale [τοῖς 
ἴχνεσιν Αὐτοῦ] [I Petr. 2, 21, BYZ].  

Când mergi prin zăpadă mare pe urmele altuia 
ești atent să calci în fiecare urmă în parte, în urmele 
deja făcute. Noi însă suntem chemați să călcăm du- 
hovnicește pe urmele Sale. Adică să trăim toate 
greutățile și necazurile vieții noastre cu mulțumire și 
cu bucurie duhovnicească, știind că Domnul a suferit 
toate acestea înaintea noastră. Pentru că El a fost Cel 
dintâi care Și-a asumat toate greutățile și durerile 
noastre pentru ca să ne mântuie pe noi. Iar mân- 
tuirea noastră izvorăște veșnic din persoana Sa, din 
Cel care Și-a îndumnezeit umanitatea Sa în mod de- 
săvârșit, pentru ca să fie izvorul de viață și de sfin- 
țenie pentru noi toți.  

Hristos Dumnezeu „a ridicat [ἀνήνεγκεν] păca- 
tele noastre, în trupul Său, pe lemn”, pe lemnul 
Crucii, „ca [ἵνα], murind [cu] păcatele [ταῖς ἁμαρ- 
τίαις ἀπογενόμενοι], [întru] dreptate să trăim [τῇ 
δικαιοσύνῃ ζήσωμεν]” [I Petr. 2, 24, LXX]. Însă nu 
putem trăi întru dreptate, ca niște oameni Drepți și 
Sfinți ai lui Dumnezeu, dacă păcatele și patimile 
noastre sunt vii în noi.  

Ce a făcut Hristos Dumnezeu pentru noi? A 
ridicat păcatele noastre pe Cruce, în trupul Său, și a 
suferit pentru ele, învingându-le desăvârșit în uma- 
nitatea Sa, care nu are păcat. Și ce a făcut Hristos 
pentru noi, pentru noi toți, pentru toți oamenii e 
mântuirea universală sau de obște a tuturor oa- 
menilor. Pentru că toți oamenii se pot mântui în 
Hristos, crezând în El și în Tatăl și în Duhul Sfânt, în 
Dumnezeul nostru treimic și să intre astfel, prin 
Botez, în Biserica lui Dumnezeu.  
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Dar, pentru ca să trăim în noi înșine mântuirea 
lui Hristos, sfințenia Lui, trebuie să omorâm con- 
tinuu în noi înșine toate păcatele și patimile noastre. 
Pentru că numai omorând zilnic păcatul în noi, 
ajungem să trăim întru dreptatea lui Dumnezeu, 
întru curăția slavei lui Dumnezeu. Și continua trăire 
a curăției lui Dumnezeu în noi înșine e mântuirea 
noastră personală.  

Căci mântuirea personală e o realitate inte- 
rioară foarte plină de conținut, pentru că e umplerea 
noastră, prin toată fapta virtuoasă, de slava lui 
Dumnezeu și de toată curăția și sfințenia Lui. Însă 
mântuirea personală e o realitate dumnezeiască, 
pentru că și mântuirea universală e o realitate prea- 
dumnezeiască. Pentru că îndumnezeirea umanității 
lui Hristos este conținutul mântuirii tuturor. Hristos 
a învins tot păcatul, pe demoni și moartea în trupul 
Său pe Cruce, răbdând toate până la capăt și bi- 
ruindu-le desăvârșit în umanitatea Sa, pentru ca să 
învie odată pentru totdeauna și să arate tuturor 
consecințele Crucii în umanitatea Sa: îndumnezeirea 
umanității Sale.   

Dar El nu numai ne-a arătat consecințele Crucii 
în umanitatea Sa, adică faptul că umanitatea Sa a 
ajuns plină de lumină dumnezeiască odată cu 
învierea Sa din morți, dar El ne și împărtășește starea 
de îndumnezeire a umanității Sale în Biserică, prin 
Sfintele Taine și Slujbe ale Bisericii, prin aceea că ne 
dăruie slava Lui, care izvorăște din umanitatea Sa 
îndumnezeită în viața Bisericii. Și noi ne împărtășim 
de starea Lui de îndumnezeire în Biserică pentru ca 
și noi să ajungem ca El. Să ajungem Sfinți. Căci El 
este izvorul întregii sfințenii și al întregii desăvârșiri 
în viața Bisericii.  
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Însă, dacă nu participi în mod real la viața di- 
vino-umană a Bisericii, nu te împărtășești de sfin- 
țenia lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a rânduit 
ca Tainele și Slujbele Bisericii să transmită slava Lui 
prin elemente materiale. Căci noi suntem suflete în- 
trupate și de aceea avem nevoie să ni se transmită 
slava Lui prin intermediul materiei îndumnezeite. 
Căci avem Botezul mântuirii, în apă sfințită, ca să se 
vindece și sufletul și trupul nostru de tot păcatul și 
de toată necurăția. Căci noi suntem scufundați în apă 
de trei ori, în numele Dumnezeului nostru treimic, 
dar primim slava Lui cea veșnică în mod tainic, 
înăuntru ființei noastre. Nu e doar apă, ci e și slava 
Lui! Cum, atunci când ne împărtășim cu Domnul, 
Cel euharistic, nu primim doar Trupul și Sângele Lui 
cele îndumnezeite, cele înviate, cele transfigurate, ci 
ne unim tainic, dumnezeiește, preafrumos și cu 
dumnezeirea Lui, prin slava Sa, căci niciodată uma- 
nitatea Sa nu se desparte de dumnezeirea Lui.  

Și de aceea Tainele Bisericii sunt adânc de viață 
dumnezeiască: pentru că ele ne umplu de viața lui 
Dumnezeu, de slava Lui. Hirotonia e umplere de 
slavă și de putere dumnezeiască. Spovedania e um- 
plere de slavă și de iertare dumnezeiască. Toată 
Slujba și rugăciunea Bisericii revarsă în noi slava Lui, 
pentru că El ni Se dăruie cu totul nouă, pentru ca să 
ne facă ai Săi pentru veșnicie.  

Sfântul Pavlos vine și mărturisește și El icono- 
mia sau lucrarea mântuirii noastre prin Hristos 
Dumnezeu: „S-a dat pe Sine pentru păcatele noastre, 
ca să ne scoată pe noi din veacul cel rău de acum, 
după voia lui Dumnezeu și a Tatălui nostru” [Gal. 1, 
4, BYZ]. Dar Tatăl Fiului este și Tatăl nostru, pentru 
că Fiul, prin toată lucrarea Sa mântuitoare, ne-a 
făcut pe noi fiii Tatălui după har și confrați cu El, cu 
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Fiul, prin harul Său. Și Tatăl are aceeași voie cu Fiul 
și cu Duhul, pentru că toată Treimea a conlucrat și 
conlucrează pentru mântuirea noastră. Ce a făcut 
Fiul pentru noi, a făcut în acord cu Tatăl și cu Duhul 
Sfânt. Iar acum, când noi ne mântuim, când ne mân- 
tuim pe fiecare zi, noi suntem ajutați în eforturile 
mântuirii noastre de întreaga Treime, pentru că 
numai împreună cu Dumnezeul nostru treimic noi 
ne putem mântui.  

Iar mântuirea noastră, care e relație continuă 
cu Dumnezeu, e taină și bucurie profundă, pentru că 
numai noi știm câte schimbă El în noi pe fiecare zi și 
cum ne ajută El pe noi să trăim duhovnicește pe 
fiecare zi. Și din această relație preadumnezeiască cu 
noi, din relația mântuirii, El nu iese niciodată, dar 
noi putem cădea în orice clipă. De aceea, știind 
neputința noastră cea multă, El ne primește iar și iar 
înapoi, în relația cu Sine, dacă noi ne spovedim toate 
păcatele noastre înaintea Sa. Pentru că Taina Spove- 
daniei e tocmai continua și preadumnezeiasca dispo- 
nibilitate spre iertare și spre comuniune a lui Dum- 
nezeu. El nu numai că ne iartă mereu, dacă noi ne 
pocăim continuu pentru păcatele noastre, ci El ne 
repune în relația cu Sine ca și când n-am fi căzut ni- 
ciodată din ea.  

El șterge totul cu buretele iertării! Tot păcatul, 
toată necuviința, toată împătimirea noastră sunt 
iertate de către El într-o clipă, dacă ne pocăim pentru 
ele și le mărturisim, iar iertarea Lui o simțim imediat, 
pentru că El ne umple de slava Sa. Iertarea Lui nu e 
o promisiune, ci o lucrare imediată! De iertarea Lui 
ne umplem, pe ea o simțim în toată ființa noastră, 
pentru că păcatele ne afectează în totalitate ființa. Și 
dacă păcatele sunt iertate de către El, atunci în toată 
ființa noastră, în tot sufletul și în tot trupul nostru 
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noi simțim iertarea lui Dumnezeu, pentru că ea ne 
eliberează de tot păcatul din noi înșine.  

Iertarea, curăția, luminarea, îndumnezeirea 
noastră nu sunt cuvinte metaforice, ci realități exis- 
tențiale! Pe acestea toate creștinii ortodocși le trăiesc 
cu toată ființa lor, pentru că Dumnezeu le lucrează 
în ființa lor. Și când Sfântul Pavlos spune: „câți întru 
Hristos v-ați botezat, [întru] Hristos v-ați [și] îmbră- 
cat [Χριστὸν ἐνεδύσασθε]” [Gal. 3, 27, BYZ], îmbră- 
carea întru Hristos nu e „o metaforă baptismală”, ci 
e realitatea noastră dumnezeiască de după Botez. 
Pentru că Botezul ne îmbracă în slava lui Hristos și a 
Tatălui și a Duhului, îmbrăcăminte dumnezeiască ce 
e toată comoara credinței și a vieții noastre creștine. 
Căci noi nu avem altceva de la Dumnezeu decât slava 
Lui și toată teologia Sa. Dar dacă nu mai simțim slava 
Lui în noi înșine, nu mai înțelegem nici teologia Lui. 
Pentru că teologia Bisericii ni se deschide în taina ei 
cea preadumnezeiască numai prin slava lui Dum- 
nezeu existentă în noi înșine de la Botez. Dacă nu Îl 
avem pe Duhul și pe Hristos și pe Tatăl în noi, prin 
slava Lor, suntem cei mai orbi și cei mai insensibili 
oameni. Pentru că nu vedem și nu simțim nimic 
dumnezeiește, pentru că suntem încă în păcatele 
noastre.  

Căci, iubiții mei, mărturia Sfinților Apostoli 
astăzi pomeniți a fost mărturia îndumnezeirii lor! Ei 
au mărturisit din ei înșiși cele ale mântuirii noastre, 
pentru că au trăit mântuirea lui Dumnezeu ca pe o 
realitate personală. Și noi trebuie să o trăim la fel: ca 
pe prezența lui Dumnezeu în noi și cu noi tot timpul.  

La mulți ani celor care astăzi îi prăznuiesc cu 
bucurie pe patronii lor duhovnicești, pe cei care le 
poartă numele! Dumnezeu să ne întărească în tot 
lucrul cel bun pe toți, să binecuvânte masa și casa 
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noastră cu pace și să ne umple de bucuria Lui cea 
veșnică! Amin.   
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Predică la Duminica a IV-a după Cinci- 
zecime [2020]  

 
Iubiții mei799,  

 
 
valoarea unui om constă în cuvintele sale. Cu- 

vintele sunt cele care ne reprezintă, sunt cele care ne 
introduc în sufletele celorlalți, sunt cele care ne fac 
cunoscuți oamenilor. Vorbim despre ceilalți în cu- 
vinte care îi definesc, vorbim despre faptele lor în 
cuvinte și așteptăm ca ei să își țină cuvintele făgă- 
duite. Sau cuvintele lor să fie în acord cu faptele lor. 
Pentru că numai cuvintele care se împlinesc, care se 
adeveresc, ne arată adevărul interior al oamenilor.  

Eu am trăit și trăiesc într-o lume în care cuvin- 
tele contează întru totul, în care cuvintele sunt totul. 
Pentru că ele sunt totuna cu omul care le spune. 
Tocmai de aceea eu cred oamenii pe cuvânt. Și îi cred 
pe cuvânt și pe cei serioși, dar și pe cei șarlatani, 
pentru că toți au nevoie să fie crezuți. Însă șarlatanul, 
bineînțeles, se ascunde în cuvinte, profită de tine pe 
baza cuvintelor. Dar ulciorul nu merge de multe ori 
la apă...Poți să minți o dată, de două ori, dar nu în 
mod continuu. Pentru că cuvintele mincinoase tră- 
dează persoana. O arată în adevărul ei rușinos.  

Însă, cât de minunat e să îl vezi pe un om în 
cuvintele sale! Cât de minunat e să citești despre un 
om sau să îi vezi chipul în cuvintele sale, în cărțile 
sale, apoi să îl întâlnești, iar cuvintele lui să se ade- 
verească întru totul în persoana sa! Mai înainte ca să 
văd manuscrisele Sfântului Ilie văzătorul de Dum- 

 
799 Începută la 9. 22, în zi de miercuri, pe 1 iulie 2020. 

Soare, 26 de grade, vânt de 6 km/ h.  
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nezeu, eu l-am ascultat îndelung. I-am ascultat con- 
fesiunile, destăinuirile, mărturisirea de credință. 
Însă cuvintele lui erau pline de puterea lui duhovni- 
cească, de adevărul său interior. Am găsit același om 
în cărțile sale. Cuvintele vorbite și cuvintele scrise s-
au întrepătruns în mod desăvârșit în sufletul meu și 
mi l-au dăruit pe el, pe cel interior, din inima mea.  

Pentru că atunci când oamenii cred în cuvinte 
și se pun în cuvinte, ei ajung prin cuvinte în inima 
noastră. Când cuvintele sunt totuna cu omul, cuvin- 
tele lui ajung în noi înșine și ni-l aduc cu totul în 
sufletul nostru. Dar când cuvintele spun altceva 
decât ceea ce este omul, mai devreme sau mai târziu 
afli, simți, înțelegi acest lucru. Și atunci realizezi că 
nu ai avut parte de o comunicare reală, ci de un 
surogat, de o minciună nerușinată, de o ipocrizie.  

Ecatontarhosul [ὁ ἑκατόνταρχος] I-a zis Dom- 
nului: „Zi numai [cu] cuvântul [μόνον εἰπὲ λόγῳ] și 
va fi vindecat slujitorul meu [καὶ ἰαθήσεται ὁ παῖς 
μου]!” [Mt. 8, 8, BYZ]. Pentru că a înțeles că Dum- 
nezeu poate să poruncească toate ca un Atotpu- 
ternic. Fiindcă porunca Lui devine imediat faptă. 
Tocmai de aceea și Domnul s-a bucurat mult de 
credința romanului, a centurionului roman, și a 
spus: „Amin zic vouă [Ἀμὴν λέγω ὑμῖν], nici în Israil 
[nu] am aflat [o] așa de mare credință [οὐδὲ ἐν τῷ 
Ἰσραὴλ τοσαύτην πίστιν εὗρον]!” [Mt. 8, 10, BYZ].  

Pentru că fiii lui Israil Îl chemau pe Domnul la 
patul celor bolnavi sau își aduceau bolnavii la El, ca 
El să îi vindece. Pe când acesta, romanul, ca și o altă 
femeie, tot păgână [Mt. 15, 22], a crezut că e de ajuns 
numai cuvântul lui Dumnezeu pentru ca el să facă 
minuni. Și dacă a crezut acest lucru, el a arăta o 
credință mult mai mare în Dumnezeu în comparație 
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cu cei care Îl chemau pe Dumnezeu în mod fizic ca 
să vindece pe cineva de o boală anume.  

Pentru că credința în Dumnezeu are trepte și 
trepte, iar oamenii cred în Dumnezeu mai mult sau 
mai puțin, pe măsura creșterii lor duhovnicești. Pen- 
tru că una e credința pruncească a începătorilor, alta 
e a celor avansați și alta e a celor desăvârșiți. Toți 
cred în Dumnezeu, dar Îl înțeleg și Îl simt și Îl au pe 
Dumnezeu în ei înșiși, prin slava Lui, pe măsura sfin- 
țeniei lor, a creșterii lor duhovnicești. Căci fiecare 
dintre noi avem nivelul nostru de înțelegere duhov- 
nicească și teologică. El e mai mic sau mai mare, iar 
fiecare dintre noi înțelegem cele ale lui Dumnezeu 
pe măsura noastră. Oricât ne-am dori să înțelegem 
mai mult decât suntem duhovnicește, nu putem să 
facem acest lucru, pentru că înțelegerea e pe măsura 
creșterii noastre în sfințenie.  

De aceea, știind acest lucru fundamental, că 
fiecare suntem la un nivel anume de creștere duhov- 
nicească, noi trebuie să ne deschidem continuu spre 
mai mult, spre ceea ce nu înțelegem, spre ceea ce ne 
depășește. Adică, în loc să ne fie frică să citim cărțile 
Sfinților, care ne depășesc cu mult înțelegerea, noi 
trebuie să mergem cu tot mai mult râvnă spre ei, spre 
înțelegerea lor, pentru că întotdeauna trebuie să țin- 
tim mai sus, spre înțelegeri și mai mari duhovnicești. 
Fiindcă astfel înțelegem că o viață și o teologie mult 
mai înalte ni se transmit prin cuvinte, dar că expe- 
riența personală și sfințenia depășesc cuvintele. Noi 
îi înțelegem pe Sfinții lui Dumnezeu prin cuvintele 
lor, dar, în același timp, urcăm spre ei, prin cuvintele 
lor, pe măsura noastră, fără să epuizăm taina lor per- 
sonală.  

Citirea unui Sfânt nu înseamnă cunoașterea lui 
totală, pentru că orice recitire a lui ne va aduce noi și 
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noi înțelegeri despre el. După cum întâlnirea cu un 
om nu înseamnă deplina lui cunoaștere, atâta timp 
cât reîntâlnirile cu el ne spun noi și noi detalii im- 
portante despre el.  

Ceea ce vedem într-un om, ceea ce simțim că 
este, ceea ce face și ceea ce spune sunt un tot unitar. 
De aceea, trebuie să te deschizi continuu unui om 
pentru ca să îl cunoști tot mai mult, pentru că și el te 
va cunoaște pe măsura efortului său de a dori să te 
cunoască. Cunoașterea cere efort mult și prezență, 
vorba lui Nichita. Nichita Stănescu. Pentru că el ca- 
racteriza prietenia ca pe o prezență, o continuă pre- 
zență în viața celuilalt.  

Însă importanța cuvintelor, iubiții mei, e atât de 
minimalizată astăzi! Oamenii nu numai în cuvintele 
altora nu mai cred, dar nu mai cred nici în cuvintele 
lui Dumnezeu. Ce ne spune Dumnezeu nu mai e „im- 
portant” pentru mulți, pentru că Dumnezeiasca Tra- 
diție a Bisericii e devalorizată constant. Traducerile 
și interpretările fanteziste ale Scripturii și ale Părin- 
ților Bisericii au născut erezii și grupuscule religioase 
pe bandă rulantă, pentru că fiecare consideră că 
„poate spune orice dorește” despre cărțile Bisericii. 
Scoase din Biserică și interpretate oricum, cuvintele 
lui Dumnezeu nu mai au „valoare”, pentru că El nu 
mai e „de încredere” pentru ei. Și Dumnezeu nu mai 
e „de încredere”, pentru că noi „Îi punem” lui Dum- 
nezeu cuvinte în gură, atâta timp cât Îi interpretăm 
cuvintele după cum ne convine.     

Însă, a sta în Biserică, a sta în credință, a sta în 
bucuria lui Dumnezeu, înseamnă a avea încredere în 
toate cuvintele Lui. A ne bucura de toate cuvintele 
Lui, și de cele care ne bucură, dar și de cele care ne 
biciuie patimile. Pentru că numai astfel avem revela- 
ția Lui reală față de noi și nu o teologie confecționată 
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de noi înșine despre El. Și când ne vedem în cuvin- 
tele Lui, ele ne umplu de sfințenia Sa, pe când, atunci 
când facem din cuvintele Lui un zid între El și noi, 
nu mai Îl propovăduim pe Dumnezeu, ci necredința 
în El.  

Și propovăduim necredința și nu credința în El 
ori de câte ori interpretăm după mintea noastră 
cuvintele Lui și nu după luminarea Sa. Căci atunci 
când suntem luminați de El să vorbim despre cele ale 
Sale, toate cele spuse de noi au logică internă, dum- 
nezeiască. Dar, când nu înțelegem despre ceea ce 
vorbim, și, cu nesimțire maximă, nu ne oprim, ci 
continuăm să vorbim, atunci nu Îl propovăduim pe 
Dumnezeu, ci ne prezentăm altora dezordinea inte- 
rioară, neștiința, întunericul, orbirea interioară.  

Căci Dumnezeu vorbește prin noi, doar când 
noi acceptăm în mod smerit să spunem adevărul Lui. 
El vorbește prin noi, doar când noi acceptăm cuvin- 
tele Sale. Dar când vrem să punem cuvintele noastre 
în locul cuvintelor Lui, atunci apostaziem, cădem din 
relația cu El, pentru că încercăm să înlocuim teologia 
dumnezeiască cu oratoria goală.  

Zi numai un cuvânt inimii noastre, Doamne, și 
noi Te vom crede! Căci „dreptatea Ta [este] dreptate 
întru veac și legea Ta [este] adevărul” [Ps. 118, 142, 
LXX]. Pentru că „începutul cuvintelor Tale [este] 
adevărul și întru veac [sunt] toate judecățile dreptății 
Tale” [Ps. 118, 160, LXX].  

Zi numai un cuvânt și noi ne vom pocăi și ne 
vom îndrepta înaintea Ta! Pentru că „urgia [este] 
în[tru] mânia Lui [ὅτι ὀργὴ ἐν τῷ θυμῷ Αὐτοῦ] și viața 
[este] în[tru] voia Lui [καὶ ζωὴ ἐν τῷ θελήματι Αὐ- 
τοῦ]” [Ps. 29, 6, LXX]. Iar „mai bună [este] mila Ta 
decât viețile [ζωάς]. Buzele mele Te vor lăuda. Așa Te 
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voi binecuvânta în viața mea [și] în numele Tău voi 
ridica mâinile mele” [Ps. 62, 4-5, LXX]. 

Unde să mergem, Doamne? Căci „[Tu] ai cu- 
vintele vieții celei veșnice [ῥήματα ζωῆς αἰωνίου 
ἔχεις]” [In. 6, 68, BYZ]. Tu ai toate cuvintele care ne 
fac proprii vieții celei veșnice. Pentru că toate vorbe- 
le Tale și faptele Tale sunt una cu Tine, pentru că Te 
exprimă întru totul. Ele Te arată pe Tine a fi Dumne- 
zeul nostru, Care, prin cuvintele și faptele Tale, ne 
umpli pe noi de slava Ta cea veșnică.  

Teologia e drumul sigur spre Dumnezeu, după 
cum filologia e drumul sigur spre adâncul textelor. 
Dacă teologia se transformă din drum într-un perete 
despărțitor între Dumnezeu și noi, ea se autodes- 
ființează. După cum, o filologie care nu ne coboară 
în texte este un vapor eșuat. Pentru că filologia tre- 
buie să ne ducă la sigur în portul înțelegerilor abi- 
sale și nu să ne zdrobească de stânci.  

Aveți grijă la cuvintele pe care le rostiți, dar mai 
ales la cuvintele pe care nu le rostiți! Cuvintele sunt 
interpretabile, dar și tăcerile, omisiunile, divagațiile. 
Oamenii „se împotmolesc” în cuvinte atunci când 
vor sau se îmbracă doar în cuvinte. Numai că la jude- 
cata lui Dumnezeu cuvintele sunt tot la fel de grele 
ca și faptele, pentru că faptele se nasc din cuvinte. 
Căci pentru „tot cuvântul cel nelucrător [πᾶν ῥῆμα 
ἀργόν], pe care or să-l grăiască oamenii, vor plăti 
pentru cuvântul său [lor] în ziua judecății [ἀποδώ- 
σουσιν περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως]. Căci din 
cuvintele tale vei fi îndreptat [Ἐκ γὰρ τῶν λόγων σου 
δικαιωθήσῃ] și din cuvintele tale vei fi osândit [καὶ ἐκ 
τῶν λόγων σου καταδικασθήσῃ]” [Mt. 12, 36-37, BYZ]. 
Pentru că cuvintele și gândurile noastre devin fapte. 
Ele pot fi urmate și de alții, tocmai de aceea ele pot 
aduce moarte sau viață în alții.  
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Noi înșine suntem un cuvânt personal care îi 
influențează în bine sau în rău pe alții. Și așa stând 
lucrurile, orice spunem și orice facem și orice gân- 
dim și orice rămâne în urma noastră vorbesc despre 
noi și despre adevărul vieții noastre.  

Să rămânem profund umani pentru ceilalți și 
pentru noi! Să nu fim ziduri, ci uși spre Dumnezeu! 
Pentru ca oricine să poată trece prin noi spre Dum- 
nezeu, spre Dumnezeul mântuirii noastre! Amin!  
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Predică la Duminica a V-a după Cinci- 
zecime [2020]  

 
Iubiții mei800,  

 
 
realitatea răului este una personalizată și nu 

difuză. Pentru că răul nu există ca ființă, ci numai ca 
voință exprimată. Ca manifestare a voinței libere. 
Căci Dumnezeu nu a făcut nicio ființă rea, nicio fiin- 
ță desfigurată de răutate, ci le-a făcut pe toate bune 
și curate. Însă El i-a făcut pe Îngeri și pe oameni ca 
ființe libere, care în mod liber să trăiască în comu- 
niunea cu Sine. Iar răul a apărut în creația Sa când o 
parte din Îngerii Lui au ales să trăiască în afara 
voinței Sale. Și rămânerea în rău a acestor îngeri 
căzuți, deveniți demoni, care i-au învățat la rău și pe 
oameni, a dus la răspândirea răului ca viață în afara 
voii lui Dumnezeu. Pentru că răul stă în demoni și în 
oamenii păcătoși, în cei care aleg să se împotrivească 
voii celei preasfinte a lui Dumnezeu.  

Sfântul Ioannis Damaschinos ne spune că Sata- 
nas era, între Puterile îngerești, „întâi-stătătorul 
rânduielii celei pământești, [căruia] i s-a încredințat 
de la Dumnezeu păzirea pământului, nefiind rău  
[prin] fire, ci fiind bun, și a fost făcut pentru bine și 
neavând în sine de la Făcătorul [său nici] cea mai 
mică urmă de răutate. Dar [el] neîndurând lumi- 
narea și cinstea, pe care Făcătorul i le-a dăruit lui, 
[prin] voință liberă a ales să se întoarcă de la [viața] 
cea după fire la cea împotriva firii [sale] și s-a ridicat 
împotriva Celui care l-a făcut pe el, a lui Dumnezeu, 

 
800 Începută la 8. 28, în zi de joi, pe 9 iulie 2020. Soare, 

21 de grade, vânt de 5 km/ h.  
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voind să I se împotrivească Lui. Și [el a fost] cel dintâi 
care s-a depărtat de la bine și a fost în rău. Căci nimic  
altceva [nu] este răul [τò κακòν], decât nu[mai] lipsa 
binelui”801.  

Tocmai de aceea, răul nu este o realitate fiin- 
țială, nu e o realitate care ține de esența creației lui 
Dumnezeu, ci el reprezintă starea de renunțare la 
bine, la comuniunea cu Dumnezeu. Reprezintă sta- 
rea voită de renunțare la viața potrivit firii zidite de 
Dumnezeu. Iar starea potrivit firii noastre este bi- 
nele, este viața cu Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu 
i-a făcut pe Îngeri, și ne-a făcut și pe noi, pe oameni, 
ca să fim veșnic în relație cu El, în comuniune cu El, 
și nu pentru ca să ne luptăm cu El, cu izvorul vieții 
noastre.  

De aceea, toată creația lui Dumnezeu a fost 
făcută de El bună și curată, pentru că e creația Lui, a 
Celui Preabun și Preasfânt și Care nu are nimic rău 
în Sine. De aceea răul nu e constitutiv creației și nici 
firii noastre, ci el apare în noi ca urmare a alegerilor 
noastre greșite, păcătoase, adică atunci când noi ie- 
șim din relația cu Dumnezeu, pentru a trăi după in- 
fluențele cele nefaste ale demonilor.  

Și când a căzut în păcat cel care trebuia să ne 
păzească pe noi și a devenit Satanas, când el a de- 
venit Potrivnicul lui Dumnezeu, atunci el, prin voin- 
ța sa liberă, s-a făcut întuneric [σκότος]802. Pentru că 
a pierdut lumina lui Dumnezeu care era întru el. Iar 
împreună cu el au căzut și îngerii care i-au urmat lui, 
pentru că ei s-au întors de la bine, prin alegere liberă, 
către rău803. S-au întors de la El și au rămas în rău, 
devenind tot mai răi. Pentru că niciunul nu s-a pocăit 

 
801 PG 94, col. 873-876.  
802 PG 94, col. 876.  
803 Ibidem.  
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și nu s-a întors la relația lor, cea dintâi, cu Dum- 
nezeu, cu izvorul luminării și al cinstei lor.  

De aceea, răul pe care demonii îl trăiesc e unul 
interior, care se înmulțește în ei continuu, pe măsura 
depărtării lor de Dumnezeu, și aceștia încearcă în 
mod continuu să ne îmbolnăvească și pe noi de răul 
pe care îl gândesc și îl doresc ei. Pentru că, ne spune 
tot Sfântul Ioannis Damaschinos în Dogmatica sa, 
„toată răutatea și patimile cele necurate au fost 
inventate de către ei[, de către demoni]. Și li s-a 
îngăduit a ispiti omul, dar nu au puterea să forțeze 
pe cineva. Căci în noi este să primim ispita sau să nu 
o primim. De aceea, diavolului și îngerilor săi și celor 
care îl urmează pe el [dintre oameni] li s-a pregătit 
focul cel nestins și pedeapsa cea veșnică”804. Pentru 
că noi alegem să facem răul pe care demonii îl gân- 
desc și îl simt în ei înșiși, și, prin răul pe care îl facem, 
noi ne omorâm sufletește și trupește, dar infestăm cu 
răul nostru și pe cei din jurul nostru.  

Pentru că Dumnezeu a îngăduit ispitirea noas- 
tră de către demoni pentru întărirea noastră în bine, 
în binele virtuților celor dumnezeiești. Ispita, cu alte 
cuvinte, nu e spre moartea noastră, ci spre întărirea 
noastră în viața cu Dumnezeu. Însă, acceptarea in- 
terioară a ispitei diavolești și unirea cu ea și punerea 
ei în practică sunt păcatul și căderea noastră în păcat, 
pe când ispita e numai momirea noastră din partea 
demonilor. De aceea, ei ne momesc cu toate păca- 
tele, dar noi le săvârșim! Noi păcătuim de unii sin- 
guri! Și nu putem arunca vina pe ei, pe cei care ne 
învață la rău, pentru că acceptarea și săvârșirea 
răului ne aparține. Tocmai de aceea, și pocăința 
noastră e totală, pentru că ne pocăim pentru răul pe 
care l-am săvârșit cu toată ființa noastră. Iar Dum- 

 
804 PG 94, col. 877.  
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nezeu Se milostivește și ne curățește de păcatele 
noastre cu totul și nu parțial, ne curățește de toate 
cele pentru care ne pocăim și le mărturisim, pentru 
că El dorește să fie cu totul în noi, prin slava Lui, 
stăpânind în noi și curățindu-ne și luminându-ne și 
sfințindu-ne în mod deplin. Căci El îi scoate pe de- 
moni din noi, pe cei pe care i-am lăsat să intre în noi 
odată cu alegerea păcatelor, pentru ca El să trăiască, 
prin slava Lui, pentru veșnicie în noi.  

Însă, ce e moartea pentru noi, oamenii, așa a 
fost căderea îngerilor din slava lui Dumnezeu. Căci, 
după căderea lor, nu a mai fost pocăință pentru ei, 
după cum nici pentru oameni nu mai e pocăință 
după moarte805. Tocmai de aceea, timpul mântuirii e 
cel de față. Timpul mântuirii e viața noastră pă- 
mântească, care nu știm cât de scurtă sau de lungă 
va fi. Și pentru că nu știm timpul morții noastre, 
tocmai de aceea pocăința trebuie să fie starea noastră 
de-a fi, pentru că trebuie să ne pregătim în orice clipă 
de viața cea veșnică. Căci, pentru veșnicie, noi avem 
doar două alegeri: cu Dumnezeu sau împotriva Lui. 
Și a-L alege pe Dumnezeu înseamnă a alege îm- 
plinirea noastră reală, înseamnă a alege viața și bu- 
curia cea veșnică împreună cu El și cu Îngerii și Sfin- 
ții Lui, pe când a nu-L alege pe El înseamnă a-i alege 
pe demoni, pe cei căzuți, pe cei desfigurați în mod 
îngrozitor de patimile lor.  

Frumusețea și curăția și toată sfințenia și știința 
cea dumnezeiască sunt cu Dumnezeu și sunt realită- 
țile Împărăției Sale, pe când toată durerea, amără- 
ciunea și chinul cel veșnic sunt în demoni și în oame- 
nii cei păcătoși, care au urmat sfaturilor lor celor re- 
le. Tocmai de aceea, când simțim că răul e în noi, 
când inima noastră nu e în pace, când conștiința 

 
805 Ibidem.  
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noastră ne mustră continuu, când ne simțim singuri 
și distruși de păcatele noastre, avem nevoie de 
pocăință. Pentru că pocăința e împăcarea noastră cu 
Dumnezeu. Ea reprezintă recunoașterea noastră cin- 
stită, din tot sufletul, în fața Lui, că suntem nimic 
fără El și că păcatele noastre ne-au distrus interior. Și 
când ne aruncăm în fața Lui plini de pocăință, atunci 
aflăm viață și luminare dumnezeiască, iertare și îm- 
păcare duhovnicească, pentru că trăim din plin bu- 
nătatea lui Dumnezeu revărsată în noi.  

În Evanghelia de azi [Mt. 8, 28-34; 9, 1], am 
văzut că demonii au țipat din cei doi demonizați și 
au spus: „Ce [ne este] nouă și Ție, Iisuse, Fiule al lui 
Dumnezeu [Τί ἡμῖν καὶ Σοί, Ἰησοῦ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ]? Ai 
venit aici mai înainte de vreme [ca] să ne chinui pe 
noi [Ἦλθες ὧδε πρὸ καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς]?” [Mt. 
8, 29, BYZ]. Pentru că ei, pe de o parte, au recunoscut 
că nu sunt de partea Lui, deși El este Fiul lui Dum- 
nezeu întrupat, adică Creatorul lor, dar că, pe de altă 
parte, că El este Judecătorul întregii creații, Care îi va 
lăsa în focul cel veșnic pe cei păcătoși, pe cei care s-
au luptat toată viața lor împotriva Lui. Și păcătoșii 
sunt și demonii, cât și oamenii neascultători de 
Dumnezeu, pentru că păcatul stăpânește în ei. Pe 
când, în Sfinții Lui, stăpânește slava lui Dumnezeu, 
pentru că ei sunt plini de viața lui Dumnezeu.  

Demonii știu ceea ce fac! Știu că ei păcătuiesc, 
că se împotrivesc continuu lui Dumnezeu. Și știu că 
vor fi pedepsiți pentru păcatele lor. Dar și oamenii 
știu că păcătuiesc și că se împotrivesc voii lui Dum- 
nezeu! Tocmai de aceea, mulți se laudă cu păcatele 
lor, le consideră mijloace de parvenire și de „cinste”, 
pentru că, prin ele, ajung în fruntea societății, în 
puncte de conducere și de influență. Însă păcatul, 
care e luptă constantă cu Dumnezeu, nu are consis- 
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tență și nici bucurie! Pentru că păcatul nu ne îm- 
plinește și nici nu ne bucură. El nu ne bucură nici aici 
și nici în veșnicie, pentru că el e un chin veșnic.  

Și cum să ne lăudăm cu chinurile noastre cele 
veșnice?! Cum să ne lăudăm cu patimile noastre cele 
de rușine și cu păcatele noastre cele rele care ne aduc 
Iadul cel veșnic?!! Ele sunt tristețea, durerea și nefe- 
ricirea noastră de zi cu zi, care mai apoi se înveș- 
nicesc.  

Cum să lăsăm păcatul în noi, cum să lăsăm 
moartea cea veșnică în noi, dacă noi nu suportăm o 
mică boală, o mică durere, o mică nefericire?! Cum 
vom suporta chinurile cele veșnice, dacă nu putem 
să suportăm o tăietură la mână sau la picior sau o 
boală de câteva zile?!!...  

Demonii știau și se cutremurau! Știau ce va 
urma. Știau ce va fi Iadul pentru ei, dar și pentru noi. 
Prezența Lui i-a umplut de frică și imediat și-au ex- 
primat-o în gura mare. Pentru că Iadul nu e „o po- 
veste” nici pentru demoni și nici pentru noi, cei pă- 
cătoși, cei indiferenți față de păcatele noastre, ci e 
cea mai rea și depersonalizată existență. Iadul e chi- 
nul și durerea cele mai insuportabile, pentru că ele 
vor fi veșnice, fără speranță, fără încetare.   

Iar nouă ni se pun demonizații și Iadul în față, 
în mijlocul Dumnezeieștii Liturghii, prin interme- 
diul Evangheliei, pentru ca să ni se arate cea mai rea 
existență umană. Pentru ca să ni se sublinieze faptul 
că asta nu e viață, că nu așa trebuie să fie viața noas- 
tră, ci pașnică și plină de bucurie și de veselia cea 
dumnezeiască. Căci atunci când au fost scoși de- 
monii din oameni, aceștia, cei vindecați de demo- 
nizare, au fost sănătoși și liniștiți. Ascultători de 
Dumnezeu și împăcați sufletește și trupește. Căci 
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reala viață umană e viața cu Dumnezeu, e viața care 
ne împlinește și ne umple pentru veșnicie.  

Evanghelia se citește la mijlocul Dumnezeieștii 
Liturghii pentru ca ea să fie tălmăcită pentru toată 
Biserica. De aceea, predica este interioară Liturghiei, 
pentru că ea pregătește pentru împărtășirea cu Dom- 
nul. Noi, cei care predicăm adesea după Liturghie, 
după Slujbă, părem că facem ceva în plus, ceva care 
n-are de-a face cu Slujba. Însă predica este liturgică, 
e din Slujbă, pentru că ne explică Slujba sau ne vor- 
bește despre starea pe care trebuie să o avem când Îi 
slujim lui Dumnezeu.  

Apropierea de Domnul presupune seninătate, 
încredere în El, bucurie dumnezeiască. Te apropii ca 
să te împărtășești cu Domnul având conștiința că El 
e Viața noastră, a tuturor, și că numai cu El putem 
trăi cu adevărat. Dacă ești tulburat de patimi și de 
păcate, dacă ești lipsit de încrederea în El, dacă nu ai 
chef de Domnul, e semn că ești agitat interior de 
către demoni. Pentru că Liturghia Bisericii e pentru 
ca oamenii să se pregătească pentru slujirea și pri- 
mirea Lui. Orice Slujbă și rugăciune a Bisericii sunt 
pentru pregătirea noastră interioară. Pentru că noi 
ne pregătim continuu pentru primirea Domnului în 
noi înșine. Îl primim în noi înșine prin vederea Sfin- 
telor Icoane, Îl primim în noi înșine prin bucuria care 
ne-o aduc cuvintele Lui și faptele cele bune, Îl pri- 
mim în noi înșine prin luminările și vederile Sale cele 
dumnezeiești, dar și pe El, Cel euharistic. Ca El să fie 
în noi și cu noi pentru veșnicie.  

De aceea, iubiții mei, răul nu e o ființă „creată” 
de Dumnezeu și nici o forță impersonală „veșnică”, 
ci este iradierea personală nefastă a celor care se îm- 
potrivesc lui Dumnezeu în mod constant.  
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Demonii și oamenii păcătoși inventează răul în 
ei înșiși pe măsură ce se depărtează de firescul vieții 
voit de Dumnezeu. Căci, pe cât te îndepărtezi de 
Dumnezeu, pe atât dorești să umpli golul lăsat de El 
cu ceva. Însă, pentru că te doare pierderea Lui, a 
Binelui care te umple de bine, dar îți place starea ta 
de insolență, de continuă vrajbă cu El, tu inventezi 
răul care crezi că îți face „bine”, pe când el te urâțește 
continuu. Te crezi tot mai rock, tot mai tare, însă 
satanizarea ta îți eclipsează toate bucuriile. Pentru că 
afundarea în rău e afundarea într-un întuneric din ce 
în ce mai mare, pe care l-a experimentat mai înainte 
de toți Satanas. El a crezut că „își va păstra” toate 
bucuriile și dacă se luptă cu izvorul lor, cu Dum- 
nezeu. Însă, când a crezut că poate fi „la fel” și fără 
El, atunci a căzut din lumina Lui și a devenit un 
întuneric orb. Pentru că întunericul a luat locul 
luminii din el. Pentru că lumina era a Lui și nu a de- 
monului!  

Însă, păcătoșii care îi socotesc pe demoni niște 
ființe „orbitoare” prin „măreția lor rea” sunt orbiți de 
întunericul demonilor și nu știu ce spun. Pentru că 
prietenia cu demonii e pierzătoare și pentru ei, cât și 
pentru demoni. Căci nimeni nu câștigă nimic bun 
din împotrivirea față de Dumnezeu, ci doar Iadul, 
adică depărtarea veșnică de El.   

Așadar, iubiții mei, a-L alege continuu pe Dum- 
nezeu, înseamnă a alege Viața noastră cea veșnică! 
Pentru că El e Viața vieții noastre, ca Cel ce e izvorul 
vieții noastre. Demonii sunt ființe parazitare, căzute, 
rele, invidioase, care se bucură în mod păcătos să ne 
înșele și pe noi, pentru ca să suferim veșnic ca ei. Însă 
noi trebuie să Îl alegem mereu pe Dumnezeu, iar de 
demoni și de patimile și păcatele lor să ne lepădăm 
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continuu, pentru că de la El e tot binele și toată bine- 
cuvântarea noastră cea veșnică. Amin!   
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Predică la pomenirea Sfântului Profet Eli- 
iahu din Tișbii [20 iulie 2020]  

 
 

Iubiții mei806,  
 

 
Sfântul Eliiahu [הּו ִליָָּׁ֙  -Părin ,[I Împ. 17, 1, WTT] [אֵּ

tele nostru, al cărui nume în limba ebraică înseamnă 
„Dumnezeul meu este Domnul”807, a zis către Ahab 
ב]  împăratul cel idolatru al vremii sale: „Viu ,[ַאְחאָׁ
[este] Domnul, Dumnezeul lui Israel, Căruia am stat 
către fața [Sa], dacă [că nu] era[u] [vor fi] anii aceștia 
rouă și ploaie, [ci] numai de la cuvântul gurii [mele]!” 
[Ibidem].  

Și numai cel care are intimitate cu Dumnezeu 
poate să stabilească o astfel de pedeapsă pentru ido- 
latrie. Căci cel care stă către fața Domnului, care Îl 
vede pe El întru slava Lui, acela Îl cunoaște pe Dom- 
nul și cunoaște ce simte El față de cei care păcătuiesc. 
De aceea, pedeapsa rostită de gura lui, a Profetului, 
e pedeapsa lui Dumnezeu, pentru că el simțea ce 
vrea Dumnezeu.  

Și Sfinții lui Dumnezeu știu ceea ce dorește 
Dumnezeu: ca pe toți oamenii să Îi vadă în casa Lui, 
în relație cu El. Iar pedepsele lui Dumnezeu nu sunt 
pentru ca oamenii să piară, ci pentru ca ei să se mân- 
tuie. Dar, ca să te mântui, trebuie să îți vii în fire, 
trebuie să îți recunoști păcatele tale înaintea Lui și să 
trăiești înaintea Domnului împlinind poruncile Sale. 
Pentru că poruncile Lui sunt viața noastră, sunt viața 

 
806 Începută la 11. 43, în zi de marți, pe 14 iulie 2020. 

Soare, 22 de grade, vânt de 6 km/ h.  
807 Cf. https://en.wikipedia.org/wiki/Elijah.  
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de aici și cea veșnică, pentru că ele reprezintă voia 
Lui cu noi, oamenii.  

Și când Sfântul Eliiahu a stabilit ca să nu cadă 
nici rouă și nici ploaie pe pământ datorită păcatului 
celui mare al idolatriei, care se făcea începând din 
casa împăratului, atunci a fost cuvântul Domnului 
către el [I Împ. 17, 2, WTT] și l-a trimis să se ascundă 
la pârâul Kerit [ית  care era în fața Iordanului [I ,[ְכִרִ֔
Împ. 17, 3, WTT]. Și El l-a trimis să se ascundă la o 
apă mică, la un pârâu, nu la un râu, pentru ca să în- 
vețe cât de aspră a fost pedeapsa stabilită de el.  

Pentru că și noi, cei care pedepsim spre în- 
dreptare, trebuie să învățăm cât de dureroasă e 
pedeapsa stabilită de către noi. Pentru că noi trebuie 
să  înțelegem în primul rând cât de multă smerire 
produce ea și dacă, la rândul nostru, noi am fi su- 
portat această pedeapsă de la altcineva.  

Cu alte cuvinte, pe când Sfântul Eliiahu smerea 
poporul, și Dumnezeu îl smerea pe el. Pentru că cei 
păcătoși au nevoie de o anume pedeapsă, dar și cei 
Sfinți au nevoie continuă de îndreptarea lui Dum- 
nezeu. Căci „certarea Ta m-a îndreptat [până] întru 
sfârșit și certarea Ta aceasta mă va învăța” [Ps. 17, 36, 
LXX] cele bune ale Tale. Pentru „că mai bună [este] 
mila Ta decât viețile [ζωάς]” [Ps. 62, 4, LXX] ome- 
nești, decât viețile trăite în necredință. 

Dumnezeu a poruncit corbilor să îl hrănească 
pe Sfântul Eliiahu [I Împ. 17, 4, WTT], iar ei veneau 
cu pâine și carne atât dimineața, cât și seara, pentru 
ca să îl hrănească pe Profet, iar apă bea din pârâu [I 
Împ. 17, 6, WTT]. Corbii808, care se hrănesc cu tot 
felul de mortăciuni, îi aduceau mâncare bună Profe- 
tului. Mâncare ca pentru om. Pentru că Dumnezeu 
le poruncise lor acest lucru. Și ei, care nu împart cu 

 
808 A se vedea: https://ro.wikipedia.org/wiki/Corb.  
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nimeni prada lor, acum o aduceau cu totul Profetului 
lui Dumnezeu. Și el mânca și se sătura de două ori pe 
zi, pe când apă bea din pârâu. Din pârâul pe care l-a 
văzut secând sub ochii lui [I Împ. 17, 7, WTT]. Și asta 
pentru ca să i se facă milă de popor și să ridice pe- 
deapsa chemată asupra lui.  

Însă Sfântul Eliiahu avea râvna Domnului și nu 
a consimțit să ierte poporul. Tocmai de aceea, Dom- 
nul l-a luat pe el din singurătate și l-a trimis în Zare- 
patah [ה תָׁ ְרַפָּ֙ ֹון] în Sidon ,[צָׁ  care ,[I Împ. 17, 9, WTT] [ִצידִ֔
astăzi este lângă localitatea Sarafand, în Liban809, 
unde Domnul a poruncit să fie hrănit de o femeie 
văduvă [Ibidem]. De ce de o femeie văduvă? Ca el să 
vadă sărăcia și lipsa poporului și să îi ierte!  

Însă Profetul Domnului, cel care oprise roua și 
ploaia, aici face minunea înmulțirii mâncării. Pentru 
că el îi spune femeii: „Că aici [așa] a zis Domnul, 
Dumnezeul lui Israel: «Vasul făinii nu se sfârșea și 
ulciorul de ulei nu lipsea, până [în] ziua [când] Dom- 
nul are să dea ploaie pe fața pământului»” [I Împ. 17, 
14, WTT]. Pentru că de la Dumnezeu vine ploaia, ca 
o mare binecuvântare a Sa, ca binecuvântare spre 
rodire de viață, pentru care trebuie să fim foarte re- 
cunoscători. Căci toate lucrurile cele bune vin de la 
Dumnezeu și ele sunt spre binele nostru, spre sănă- 
tatea noastră și spre mântuirea noastră.  

Dar așa cum fața pământului se bucură de ploa- 
ie, cu mult mai mult fața sufletului nostru se bucură 
de slava lui Dumnezeu. Pentru că viața cea duhov- 
nicească a oamenilor e slava lui Dumnezeu și ea 
coboară din Dumnezeul mântuirii noastre. Pentru că 
slava Lui cea necreată și veșnică e ploaia mântuirii 
noastre, e apa spre rodire de viață a oamenilor.  

 
809 Idem: https://en.wikipedia.org/wiki/Sarepta.  
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Când îi moare fiul acestei femei văduve, fiul 
Sfintei Saraftia [Σαραφθία]810, ea îl numește pe Sfân- 
tul Eliiahu „omul lui Dumnezeu [ יש ים ִאִ֣ ֱאֹלִהִ֑ הָׁ ] [I Împ. 
17, 18, WTT], adică iș ha-Elohim. Pentru că simțise în 
el puterea și lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că omul 
lui Dumnezeu e Sfântul Lui, e cel prin care El lu- 
crează cele dumnezeiești omenește. Și oamenii simt, 
prin minunile Sfântului, mâna lui Dumnezeu, lucra- 
rea Lui, pentru că minunile sunt prezența Lui în viața 
noastră.  

Când îl învie din morți pe fiul acesteia, el s-a 
rugat astfel: „Doamne, Dumnezeule, să se întoarcă 
acum sufletul [ש פֶּ ָֽ  copilului acestuia în înăuntrul [נֶּ
[său]!” [I Împ. 17, 21, WTT]. Pentru că nefeșul, adică 
sufletul omului, nu piere odată cu moartea, pentru 
că e creat nemuritor de către Dumnezeu, ci el merge 
la judecata lui Dumnezeu, pentru ca să primească 
după faptele sale făcute pe pământ. De aceea, din 
voia Domnului, la rugăciunea Profetului, sufletul s-a 
întors în trupul copilului, în cele dinlăuntru ale sale, 
pentru că sufletul conduce trupul în tot ceea ce face. 
Și noi avem, deopotrivă, o viață sufletească și tru- 
pească prin naștere, ca unii care avem suflet și trup, 
pentru ca, prin Botez, să începem viața noastră du- 
hovnicească. Căci atunci ne umplem de slava lui 
Dumnezeu, sufletul și trupul nostru devenind loca- 
șul cel viu al lui Dumnezeu, întru care El Se odih- 
nește.    

De aceea, când i l-a arătat pe fiul ei viu, Sfânta 
Saraftia a mărturisit: „Acum aceasta am cunoscut: că 
omul lui Dumnezeu [ești] tu și cuvântul Domnului 
în gura [ta este] adevărul” [I Împ. 17, 24, WTT]. 

 
810 Pomenită în Duminica anterioară Nașterii Domnu- 

lui, cf. Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș, Praedicationes (vol. 
15), Teologie pentru azi, București, 2019, p. 506.  
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Pentru că cuvintele Profetului se împlinesc, pentru 
că ele sunt adevărul lui Dumnezeu.  

Cât a postit Sfântul Eliiahu? A postit 40 de zile 
și 40 de nopți în timp ce călătorea spre muntele lui 
Dumnezeu, spre muntele Horeb [ב ָֽ  ,I Împ. 19, 8] [ֹחרֵּ
WTT]. Iar expresia din limba ebraică este „glas de 
șoaptă subțire” sau „kol demamah dakah [ ה ַ֥ מָׁ ה ְדמָׁ ָֽ ַדקָׁ     
 pentru a exprima prezența [I Împ. 19, 12, WTT] ”[֖קֹול
extatică suportabilă a lui Dumnezeu. În limba grea- 
că, corelativul expresiei ebraice este: „glas de adiere 
subțire [φωνὴ αὔρας λεπτῆς]” [I Împ. 19, 12, LXX]. 
Pentru că noi nu suportăm cu adevărat decât 
vederile extatice care ne liniștesc, care ne umplu de 
mila lui Dumnezeu și de pacea Lui. Și Sfântul Eliiahu 
a avut parte și de vederea extatică a vântului celui 
mare al lui Dumnezeu și de vederea cutremurului și 
a focului Său, dar a fost liniștit numai de glasul de 
șoaptă subțire al Lui [I Împ. 19, 11-12, WTT]. Pentru 
că tainele lui Dumnezeu, pe care El ni le dă să le ve- 
dem în mod extatic, sunt mari și greu de purtat de 
către noi, căci pe noi ne odihnesc doar vederile Lui 
pașnice și pline de milă față de noi.  

De aceea, cum putem să înțelegem noi ridicarea 
la cer a Sfântului Profet Iliu [Ηλιου]? Căci, deodată, 
au venit „car de foc și cai de foc [ἅρμα πυρὸς καὶ ἵπποι 
πυρὸς], și i-au despărțit prin mijloc pe amândoi, și a 
fost luat Iliu în vârtej de vânt ca întru cer [καὶ ἀνε- 
λήμφθη Ηλιου ἐν συσσεισμῷ ὡς εἰς τὸν οὐρανόν]” [II 
Împ. 2, 11, LXX]. Pentru că slava lui Dumnezeu s-a 
arătat ca un car de foc și ca niște cai de foc și ca un 
vârtej de vânt, ca să se arate rapiditatea luării sau a 
răpirii lui la cer. Și l-a luat cu totul întru slava Lui pe 
cel care era plin de slava Lui.  

De aceea, ce putem să spunem noi despre Sfân- 
tul Profet Iliu, dacă nu avem experiența vederii lui 
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Dumnezeu și a simțirii slavei Lui celei dumnezeiești? 
Pentru că el a fost luat din viața aceasta de Dum- 
nezeu, ca și Sfântul Enoh [Fac. 5, 24, LXX], fără să fi 
gustat moartea, ca să ne arate că scopul vieții omului 
e viața cea veșnică, e viața cea fără de moarte.  

Așadar, iubiții mei, la praznicul Sfântului Ilie, 
cum îi zicem noi, românii, când mâncăm mere dulci-
acrișoare și ne rugăm lui ca să mijlocească pentru 
ploaia noastră cea binefăcătoare, să ne rugăm lui și 
pentru ca să ne învețe să Îi slujim cu adevărat lui 
Dumnezeu! Pentru că el a fost plin de râvna lui Dum- 
nezeu, așa cum singur a mărturisit: „râvnind am 
râvnit Domnului, Atotțiitorului [ζηλῶν ἐζήλωκα τῷ 
Κυρίῳ Παντοκράτορι]” [I Împ. 19, 10, LXX].  

Și cine trăiește în el cu râvna cea duhovnicească 
de a-I sluji lui Dumnezeu, acela trăiește în evlavie și 
în ascultare de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu e 
toată dorirea lui [Ps. 37, 10, LXX] și viața lui este pusă 
în slujirea Domnului. Și viața împlinită e tocmai 
aceasta: cea care este pusă cu totul în slujirea lui 
Dumnezeu.  

La mulți ani tuturor și multă sănătate și 
bucurie! Dumnezeu să ne umple de mila și de pacea 
Sa, pentru rugăciunile Sfântului Profet Iliu, Părintele 
nostru, ca să facem mereu voia Lui cea sfântă! Amin.  
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Predică la Duminica a VI-a după Cinci- 
zecime [2020] 

 
Iubiții mei811,  

 
 
la Sinodul al IV-lea Ecumenic, dogma hristo- 

logică, dogma care a vorbit despre persoana Dom- 
nului nostru Iisus Hristos, Cel Unul din Treime, a 
mărturisit faptul că El este „cunoscut în două firi[ de 
către noi, dumnezeiască și omenească, și acestea 
sunt unite] în chip neamestecat, neschimbat, neîm- 
părțit, nedespărțit [în persoana Sa], deosebirea firilor 
nefiind desființată nicidecum din cauza unirii”812 lor 
în persoana Domnului. Pentru că Domnul, după 
întruparea Sa, este pentru veșnicie Dumnezeu și om, 
iar umanitatea Sa se supune pentru veșnicie dum- 
nezeirii Sale, ca una ce a fost îndumnezeită în mod 
deplin și ridicată în sânul Preadumnezeieștii Treimii.  

Consecința duhovnicească a acestei realități 
divino-umane a persoanei Domnului, a unirii pentru 
veșnicie a dumnezeirii și a umanității în persoana Sa, 
e aceea că noi putem fi oameni duhovnicești. Pentru 
că noi ne putem supune lui Dumnezeu întru toate, 
primind în noi slava Lui și ne putem lăsa conduși de 
slava Lui în orice clipă a vieții noastre. Ceea ce este 
dumnezeirea Domnului pentru umanitatea Sa, este 
slava Lui pentru noi. Pentru că umanitatea Lui se 
supune veșnic și conlucrează veșnic cu dumnezeirea 
Lui, atâta timp cât persoana Lui cea veșnică este cea 
care activează continuu ambele firi ale Sale. Și El e 

 
811 Începută la 15. 55, în zi de joi, pe 16 iulie 2020. Soare 

și nori, 30 de grade, vânt de 4 km/ h.  
812 Pr. Prof. D.[umitru] Stăniloae, Hristologia Sinoa- 

delor, în rev. Ortodoxia, nr. 4, 1974, p. 574.  
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mereu Dumnezeu și om în relația Sa cu noi și, prin 
slava Lui, ne învață și pe noi, dimpreună cu Tatăl și 
cu Duhul Sfânt, să ne supunem întru toate lui Dum- 
nezeu și să facem mereu voia Lui.  

Dacă Domnul nostru Iisus Hristos nu Se în- 
trupa și nu unea în persoana Sa pentru veci dum- 
nezeirea Lui cu umanitatea Sa luată din Preacurata 
Născătoare de Dumnezeu, îndumnezeind astfel firea 
Sa umană și făcând-o să radieze tuturor slava Lui cea 
veșnică, noi nu puteam să primim slava Lui în adân- 
cul ființei noastre și să ne îndumnezeim atât de 
plenar cum o putem face acum. Dar pentru că El Și-
a îndumnezeit firea Sa umană, umplând-o în mod 
desăvârșit de slava Lui, fără ca prin asta să Își des- 
ființeze umanitatea Sa, ne-a arătat tuturor că în- 
dumnezeirea este o realitate veșnică în care poate 
înainta la nesfârșit omul credincios. Că îndum- 
nezeirea este, de fapt, calea vieții sfinte pentru orice 
om credincios. Pentru că aici, cât și în veșnicie, 
Sfinții lui Dumnezeu vor înainta la nesfârșit în 
sfințenie, în îndumnezeirea lor, fără ca prin asta să 
fie altceva decât oameni.  

Cu alte cuvinte, nici nu ne putem închipui cât 
de complexă și de profundă și de capabilă de îndum- 
nezeire este umanitatea noastră, dacă noi putem să 
ne îndumnezeim în mod veșnic. Dacă noi putem 
vedea, simți, înțelege, experimenta viața cu Dum- 
nezeu la nesfârșit. Și o putem experimenta cu toată 
ființa noastră, pentru că vom învia, la învierea cea de 
obște, ca persoane duhovnicești veșnice, care veșnic 
ne vom umple de sfințenia lui Dumnezeu.  

Iar întruparea Domnului a avut loc la Buna- 
vestire! Și tocmai de aceea troparul praznicului 
Buneivestiri ne spune că „σήμερον τῆς σωτηρίας 
ἡμῶν τὸ κεφάλαιον [astăzi (este) începutul mântuirii 
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noastre]”813. Pentru că atunci când s-au unit cele 
două firi, dumnezeiască și omenească, în persoana 
Domnului, a început îndumnezeirea firii noastre 
asumate de către Domnul, și, prin ea, posibilitatea ca 
noi să ne mântuim. Căci putem să ne mântuim 
numai în Hristos Dumnezeu, numai acceptând că El 
S-a întrupat, a trăit și a murit și a înviat și S-a înălțat 
de-a dreapta Tatălui cu umanitatea Sa îndumnezeită, 
pentru noi și pentru mântuirea noastră. Dacă nu 
credem în Fiul și în iconomia mântuirii Sale celei 
pentru noi, nu credem nici în Tatăl și nici în Duhul 
Sfânt, pentru că Fiul ne-a revelat faptul că Dum- 
nezeul nostru este treimic.  

Lumea ebraică, musulmană, hindusă, lumea 
păgână într-un cuvânt, nu acceptă revelația Fiului 
despre Dumnezeu, că El este Treime de persoane: 
Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt Dumnezeu, și se situează, 
în mod dramatic, în afara sfințeniei și a îndumne- 
zeirii personale. Lumea eterodoxă, pe de altă parte, 
adică toți ereticii „creștini”, nu acceptă adevărata 
Biserică a lui Dumnezeu, Biserica Ortodoxă, și toată 
învățătura ei, situându-se, la fel de dramatic, în afara 
sfințeniei și a îndumnezeirii personale.  

Pentru că sfințenia nu e o idee lipsită de con- 
ținut, ci o realitate ființială! O realitate care umple 
tot sufletul și tot trupul nostru. Pentru că sfințenia e 
slava lui Dumnezeu, care ne îndumnezeiește pe noi 
în mod real ca fii reali ai Bisericii Ortodoxe, ai Bise- 
ricii lui Dumnezeu. Iar sfințenia lui Dumnezeu se 
dăruiește oamenilor prin Sfintele Taine și Slujbe ale 
Bisericii și, deopotrivă, prin toată învățătura și asceza 
Bisericii.  

 
813 Cf.  
https://www.synaxarion.gr/gr/sid/2441/sxsaintinfo.as

px.  
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Tocmai de aceea, nu poți lua ce îți convine din 
învățătura și viața Bisericii, ci trebuie să o întrupezi 
în mod deplin. Și când cineva devine creștin sau 
ortodox cu adevărat, el devine un Sfânt al lui Dum- 
nezeu, pentru că se umple de slava lui Dumnezeu și 
de tot adevărul Lui și de toată împlinirea poruncilor 
Sale. Și când noi vorbim de Sfinți și de viețile lor cele 
dumnezeiești, vorbim despre niște oameni reali, care 
în mod real s-au umplut de slava lui Dumnezeu și de 
tot adevărul Lui și de toată împlinirea poruncilor 
Sale. Vorbim despre niște oameni care s-au făcut ase- 
menea lui Dumnezeu, pe cât îi este omului cu pu- 
tință, ca niște reali purtători de Dumnezeu.  

Însă putem fi creștini datorită lui Hristos Dum- 
nezeu, Care este primul Creștin și Cel mai desăvârșit 
dintre toți, pentru că El este cu totul desăvârșit și ne 
umple și pe noi de desăvârșirea Lui cea nesfârșită. 
Pentru că în umanitatea Lui ne-a arătat cea mai 
desăvârșită îndumnezeire a omului. Și când vorbim 
despre Preacurata Născătoare de Dumnezeu, vorbim 
despre cea mai desăvârșită persoană umană, despre 
cea mai mare sfințenie personală atinsă vreodată, 
pentru că numai ea s-a făcut proprie Fiului lui 
Dumnezeu ca să fie Maică a Lui. Sfințenia ei cea prea 
mare a atras sfințenia Lui cea desăvârșită, pentru că 
numai în ea a găsit totala ascultare și dorire desă- 
vârșită a Lui. Iar noi învățăm de la Maica Lui toată 
dorirea cea bună, toată dorirea cea după Dumnezeu, 
căci ea ne învață să ne dăruim cu totul lui Dum- 
nezeu. Pentru că cei care se dăruie cu totul lui Dum- 
nezeu, aceia primesc totul de la El, fiind umpluți de 
toată sfințenia, de toată mângâierea și de toată bine- 
facerea Lui.  

În luna a 7-a a anului, în luna iulie, îl avem pe 
Sfântul Iliu [Ηλιου] Tesvitis [Θεσβίτης] [I Împ. 17, 1, 
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LXX], cel plin de slava lui Dumnezeu, cel ridicat de 
Domnul la cer, întru slava Lui, ca paradigmă de 
sfințenie. Și el ne arată că împlinirea noastră reală e 
în Împărăția lui Dumnezeu și nu aici, pe pământ! Pe 
când, în luna a 8-a, în luna august, avem praznicul 
Născătoarei de Dumnezeu, cel precedat de două 
săptămâni de post, care ne spune că odihna cea ade- 
vărată este în Împărăția lui Dumnezeu. Pentru că 
moartea cea bună e cea care ne duce în veșnica Îm- 
părăție a lui Dumnezeu.  

Dar pentru o moarte bună, pentru o moarte 
duhovnicească, pentru o moarte care e ușa de intrare 
în Împărăția lui Dumnezeu, trebuie să lucrezi o viață 
întreagă. Căci lucrarea noastră de zi cu zi e asceza 
mântuirii noastre, e asceza îndumnezeirii noastre. Și 
noi, acum, în clipa de față, nu facem altceva decât să 
ne pregătim pentru Împărăția lui Dumnezeu, pentru 
bucuria și veselia și comuniunea cea veșnică cu 
Dumnezeu, cu Sfinții și cu Îngerii Lui.  

Biserica e pepiniera Sfinților.  
Biserica e academia Sfinților.  
Biserica e stadionul Sfinților.  
Biserica e nesfârșita noastră înveșnicire.  
Pentru că Biserica nu e o metaforă, nu e o lo- 

zincă, nu e o himeră, nu e o clădire, nu e o industrie, 
ci e împreuna viețuire a lui Dumnezeu cu Sfinții Lui, 
care mereu se înfrumusețează duhovnicește, care 
mereu se umplu de sfințenia Lui cea prea mare. Și 
toate mijloacele de înfrumusețare ale Sfinților sunt 
aici, în Biserică! Pentru că toate Tainele, Slujbele, 
dogmele și faptele creștinilor sunt cele care ne în- 
dumnezeiesc pe noi, robii lui Dumnezeu.  

Dar cine crede că Biserica e „o poveste pentru 
proști”, cine crede că nu își va primi plata sa de la 
Dumnezeu pentru faptele sale, cine crede că se poate 
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juca cu sfințenia lui Dumnezeu, acela moare în pă- 
catele lui. Cine își face slujba lui fără evlavie, cine își 
trăiește viața fără frică de Dumnezeu, cine trans- 
formă toate marile învățături în oratorie lipsită de 
crezământ, își va primi plata lui pentru veșnicie. Pen- 
tru că Biserica e plină de slava Lui, cum e lumea plină 
de razele soarelui când el e sus, pe cer, pentru ca 
oamenii să se îndumnezeiască din destul. Biserica e 
plină de mărturii ale sfințeniei, pentru ca fiecare 
dintre noi să se sfințească. Biserica e plină de Sfinte 
Moaște și de Sfinte Icoane făcătoare de minuni, pen- 
tru ca și cei mai orbi dintre oameni să simtă, să vadă, 
să pună mâna și să pipăie îndumnezeirea oamenilor.  

Căci oasele Sfinților nu fac minuni pentru că 
sunt oase, ci pentru că slava lui Dumnezeu e din plin 
în oasele lor, pentru că a fost din plin în ele și pe când 
Sfinții trăiau! Și trupurile Sfinților, după adormirea 
lor, fac minuni, pentru că îndumnezeirea lor este 
reală. Sufletele lor sunt în Împărăția lui Dumnezeu 
și, prin trupurile lor cele îndumnezeite, ne umplu și 
pe noi de slava lui Dumnezeu. Căci în toate Sfintele 
Moaște există aceeași slavă, una și singura a lui Dum- 
nezeu, slava cea veșnică și necreată a lui Dumnezeu, 
dar ea l-a îndumnezeit pe fiecare Sfânt în mod per- 
sonal. Pentru că Sfinții nu se fac la xerox, ci printr-o 
relație personală a lui Dumnezeu cu fiecare dintre ei. 
Și de aceea, fiecare Sfânt în parte ne vorbește despre 
relația lui unică cu Dumnezeu, despre calea lui unică 
prin care s-a mântuit și ne încurajează și pe noi să ne 
trăim unicitatea personală în relația unică cu Dum- 
nezeu.  

Nu lemnul Sfintelor Icoane și nici vopselele de 
pe el fac minuni, ci slava lui Dumnezeu care lucrează 
prin chipurile cele iconizate ale Sfinților! Și Dum- 
nezeu lucrează prin chipurile Sfinților Lui la îndum- 
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nezeirea noastră, pentru că ei privesc veșnic spre El. 
Și Dumnezeu îi cunoaște pe toți Sfinții și pe toți 
Îngerii Lui! Iar când noi ne rugăm unui Sfânt sau 
unui Înger al Său, El ne răspunde prin fiecare dintre 
ei într-un mod personal, pentru că și ei se roagă pen- 
tru mântuirea noastră.  

Și Sfinții „nu pierd timpul” în Împărăția lui 
Dumnezeu și nici „nu sunt indiferenți” față de noi, 
ci, dimpotrivă, ei sunt interesați, cu multă iubire de 
oameni, de mântuirea fiecăruia dintre noi. Pentru că 
ei doresc, ca și Domnul nostru, să ne mântuim cu 
toții și să fim veșnic în Împărăția lui Dumnezeu, dim- 
preună cu ei. Pentru că ei nu sunt „geloși” pe noi, ci 
sunt plini de grijă față de noi, pentru ca să ne învețe 
tot lucrul cel bun și mântuitor.  

Așadar, iubiții mei, dogmele Bisericii au con- 
secințe reale și veșnice în viața noastră! Ele nu sunt 
„doar niște fraze”, ci adevărurile mântuirii noastre. 
Adevărurile fundamentale ale revelației dumne- 
zeiești, ale revelației care ne mântuie pe noi. Faptul 
că Dumnezeu e Treime de persoane, faptul că Fiul e 
Dumnezeu și om, faptul că lumea a fost creată de 
Dumnezeu și că fiecărui om Dumnezeu îi creează 
sufletul la zămislirea sa în uterul mamei și că rostul 
omului pe pământ e să devină un adevărat creștin, 
unul care să se îndumnezeiască în Biserica lui Dum- 
nezeu, în Biserica Cincizecimii, toate aceste ade- 
văruri, dimpreună cu toate adevărurile Bisericii, sunt 
adevărurile mântuirii noastre. Pentru că viața noas- 
tră e consecința credinței noastre în adevărurile re- 
velate de Dumnezeu. Iar credința cea mântuitoare 
nu e formată „și din adevăruri, dar și din minciuni”, 
ci numai din adevărurile revelate de Dumnezeu.  

Tocmai de aceea, lupta pentru adevăr, lupta 
pentru dogmele Bisericii, e lupta pentru mântuirea 
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noastră. Pentru că ne putem mântui numai întru 
adevărul lui Dumnezeu și numai în Biserica Lui. Și 
Sfinții, cei care s-au luptat necontenit pentru adevă- 
rul Bisericii, s-au luptat pentru mântuirea oamenilor. 
Pentru că ei au apărat Biserica lui Dumnezeu și cre- 
dința cea mântuitoare a ei. 

Iar dacă vrem să ne mântuim, atunci trebuie să 
urmăm Sfinților Lui. Pentru că de la ei putem învăța 
toată viața cea bună, cea dumnezeiască, a creștinilor. 
Amin!  
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Predică la Duminica a VII-a după Cinci- 
zecime [2020]  

 
 

Iubiții mei814,  
 

 
 
oboseala multă strică percepția reală asupra 

realității, pentru că ni se pare că noi suntem înceți, 
neputincioși, greoi, iar toate se petrec foarte repede 
în jurul nostru. Că toți înaintează, numai noi stăm pe 
loc. Și când avem senzația că timpul trece foarte 
repede și noi nu facem mai nimic toată ziua e din 
cauza acestui lucru: a multei oboseli acumulate în 
timp. Mai multe nopți cu somn puțin și cu vise neo- 
dihnitoare, alergăturile de peste zi, munca de orice 
fel, ne epuizează, și epuizarea ne aduce starea de în- 
singurare, de decuplare de la realitate, care ne face 
să ne simțim „inutili”. Și a crede în „inutilitatea” 
noastră, în „neputința” noastră de a face ceva temei- 
nic, înseamnă a crede în ispita că „nu suntem buni 
de nimic”. Sau că nu mai suntem „atât de buni ca 
înainte”. 

Pentru că demonii se folosesc de starea noastră 
de epuizare sau de boală pentru a introduce în noi 
gânduri demoralizatoare, gânduri de deznădejde, de 
inactivitate, de nepăsare față de vocația noastră. Și, 
când simțim în noi astfel de gânduri, pur și simplu 
nu trebuie să le dăm curs, nu trebuie să le credem, ci 
trebuie să ne odihnim. Trebuie să dormim ceva mai 
mult, trebuie să mâncăm ceva mai bine, trebuie să 

 
814 Începută la ora 10.00, pe 23 iulie 2020, zi de joi. 

Soare, 23 de grade, vânt de 6 km/ h.  
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diversificăm lucrurile pe care le facem, pentru a ieși 
din starea de paraleli cu realitatea.  

Pentru că oboseala și boala ne fac să ne simțim 
rupți de ritmul real al vieții sociale, lucru care nu e 
adevărat. Pentru că și în oboseală, cât și în boală, noi 
suntem activi interior, noi facem parte din lumea 
noastră, dar avem o părere distorsionată despre ra- 
cordarea noastră la ea.  

Un om care bea mult sau care se droghează pe 
fondul unei mari dureri, a unei mari neîmpliniri, 
trăiește și el starea de a fi paralel cu realitatea. Pentru 
că intră într-o lume a lui, interioară, care îl însin- 
gurează, care îl rupe de ceilalți. Iar însingurarea lui, 
cu cât e mai mare, cu atât îl face să se simtă „inutil” 
pentru ceilalți. Băutura și drogul te duc într-o lume 
a ta, în lumea patimilor tale, dar ele nu îți elimină 
durerea, ci o adâncesc! Pentru că nicio patimă nu se 
stinge prin continuarea păcătuirii, ci prin renunțarea 
la patimă. Și oricât de grea ni se pare renunțarea la 
patimă, ea e singura noastră șansă la normalitate. 
Pentru că ieșirea din patimă înseamnă ieșirea la rea- 
litate, la lumea reală, unde patima se vede în toată 
urâciunea ei. Unde o vedem fără fard, fără poleială.  

Căci patimile sunt subteranele realității. Pati- 
mile noastre ne fac să trăim cu mentalitate de roză- 
toare: acumulăm, strângem numai pentru noi, le 
depozităm pe toate în secret și ceea ce avem mâncăm 
pe furiș de alții. Pentru că toate plăcerile și dorințele 
noastre sunt egoiste, sunt niște conturi secrete, cu 
parola știută numai de noi. De aceea, trăind numai 
incognito, numai duplicitar, nu ne mai interesează 
cum e lumea și nu o putem judeca echilibrat, pentru 
că noi suntem deja de partea neagră a realității. Noi 
ne ascundem, pentru că nu avem lumina Lui în noi, 
ci mai toate faptele noastre sunt urâte. Și pentru că 
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noi suntem consecința faptelor noastre, orice am 
face în mijlocul patimilor noastre, noi n-avem de-a 
face cu realitatea, ci cu lumea paralelă cu realitatea, 
cu undergroundul patimilor.  

– Cine însă ne ține captivi în subteranele exis- 
tenței?  

– Demonii, cu consimțământul nostru zilnic!  
– Cum am ajuns din nou în robia demonilor, 

dacă Dumnezeu ne-a eliberat de ei prin Sfântul 
Botez?  

– Prin aceea că am început să păcătuim și a 
început să ne placă în mod pervers păcatul și el ne 
schimbă mentalitatea zi de zi. Orice păcat ne schim- 
bă mentalitatea zi de zi și, toate la un loc, toate 
păcatele noastre pe care le săvârșim ne mută din 
Biserică în Iad.  

– Și cum de acceptăm o asemenea înjosire, ca să 
ne depărtăm de Biserica mântuirii, de sfințenia lui 
Dumnezeu, pentru chinul cel veșnic, care n-are 
nimic de-a face cu împlinirea noastră veșnică?  

– Pentru că ni se pare că pocăința e „o frază de 
dânșii inventată”815. Că pocăința nu e nevoia noastră 
de zi cu zi, ci „o stare de înjosire” a noastră. Pentru 
că atunci când păcătuiești și ești orbit de păcat nu 
mai consideri păcatul o înjosire, ceea ce este din plin, 
căci păcatul e o înjosire veșnică a omului, ci consideri 
pocăința, adică vindecarea de păcat, „o înjosire”. Însă 
pocăința e adevărata spălare pe ochi a omului, e vin- 
decarea lui de orbire duhovnicească, e ieșirea lui din 
subterană la lumină.  

Pocăința ne vindecă de mentalitatea de roză- 
toare ale întunericului, de mentalitatea de șoareci 
fricoși și hrăpăreți, dându-ne să ne bucurăm din nou 

 
815 Mihail Eminescu, Împărat și proletar, strofa a 7-a, 

versul întâi.  
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de soarele normalității. Pentru că ea ne scoate la 
lumină, ne pune în lumină, căci Dumnezeu este 
Dumnezeul luminii și nu al întunericului. El e Dum- 
nezeul faptelor celor bune, al conștiinței spălate prin 
pocăință, al comuniunii și nu al patimilor de rușine. 
Căci patimile de rușine sunt în subteranele realității 
noastre interioare, pe când, în prim-planul Bisericii 
și al realității, este Dumnezeu, dimpreună cu toți 
Sfinții și Îngerii Lui. Pentru că Dumnezeu ne cheamă 
să trăim realitatea reală, realitatea în care noi ne în- 
dumnezeim în relația cu El și nu cea în care ne în- 
chipuim tot felul de lucruri false despre noi înșine.    

Căci, la drept vorbind, cu ce ne împlinește că 
suntem sănătoși, frumoși, deștepți, avuți, dacă viața 
de acum ne aduce un Iad veșnic?! Pentru ce ne-am 
bucura de niște atuuri sociale doar pentru câțiva ani, 
dacă știm că după aceea urmează o veșnicie de 
chin?!! 

– Însă de unde știm că există Iad? Dacă viața de 
acum nu are nicio finalitate, ci, după moarte, ne 
stingem pur și simplu, aidoma unei lumânări arse 
deplin?  

– Pentru că Dumnezeu, Creatorul a toate, ne-a 
spus că Iadul există. Și că el e locul în care se vor 
chinui veșnic toți cei păcătoși, toți cei care nu au 
înviat mereu prin pocăință și prin iertarea sacra- 
mentală a păcatelor lor. Căci trebuie să plângi acasă 
și să te îndurerezi pentru păcatele tale, să ai continuu 
păcatele tale în fața ta, dar apoi trebuie să le mărtu- 
risești pe acestea și în fața lui Dumnezeu și a Du- 
hovnicului tău, în Taina Mărturisirii, pentru ca El să 
te curățească de ele prin iertarea Duhovnicului.  

Pentru că în Evanghelia de azi [Mt. 9, 27-35], 
Domnul a vindecat doi orbi, dar și un îndrăcit [δαι- 
μονιζόμενον] [Mt. 9, 32, BYZ]. „Și [Domnul], alun- 
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gând demonul, cel mut a grăit [Καὶ ἐκβληθέντος τοῦ 
δαιμονίου, ἐλάλησεν ὁ κωφός]” [Mt. 9, 33, BYZ]. 
Pentru că demonul era cauza nevorbirii omului! El 
era un fals „mut”, pentru că, în fapt, era un demo- 
nizat. Și demonii ne fac pe mulți dintre noi muți și 
orbi și bolnavi de tot felul de boli aparente, pentru ca 
noi să nu Îi slujim lui Dumnezeu. De aceea, când ce- 
rem iertarea păcatelor noastre de la Dumnezeu, noi 
nu cerem doar iertarea lor, ci vindecarea noastră cu 
totul, în mod deplin. Pentru că acest continuu 
„Doamne, miluiește!” al Bisericii înseamnă ca El să 
ne vindece, cu mila Lui, de toate bolile noastre sufle- 
tești și trupești.  

Și El, cu adevărat, asta și face cu noi în mod 
continuu: ne vindecă în mod fundamental! Pentru că 
rădăcinile bolilor noastre sunt în suflet și nu în trup. 
Și, de acolo, din sufletul nostru, din sufletul nostru 
care se pocăiește, căruia îi pare rău cu totul de pă- 
catele sale, începe vindecarea noastră. Și vindecarea 
noastră e reală, pentru că e săvârșită de Dumnezeu 
prin harul Său. Căci El, în primul rând, ne vrea să- 
nătoși sufletește, pentru că acolo e rădăcina sănă- 
tății noastre: în suflet, prin harul Său. Dacă ne mai 
doare un picior, o mână, dacă avem palpitații la ini- 
mă, dacă avem o boală în trup mai mare sau mai 
mică, toate aceste boli trupești nu ne strică sufletul, 
ci, dimpotrivă, ne întăresc în răbdare, în rugăciune, 
în atenția la sine și ne smeresc continuu. Pe când 
bolile sufletului sunt adevăratele noastre cancere, 
pentru că patimile ne ucid și sufletul, cât și trupul 
nostru.  

Minciuna, curvia, lăcomia, mândria, slava  de- 
șartă, necredința, îndoiala, deznădejdea, batjoco- 
rirea Celor Sfinte, lenea, îngâmfarea, neascultarea ne 
omoară pentru veșnicie. Și nu ajungi în Iad pentru că 
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ai avut cancer sau ai făcut infarct, ci pentru că nu te-
ai pocăit și nu te-ai vindecat de patimile tale.  

Dacă demonizarea ar fi fost „un lucru bun”, 
Domnul l-ar fi lăsat pe falsul „mut” în muțenia lui. 
Însă demonizarea e anticamera Iadului! Dacă de- 
monizarea ar fi fost „un lucru bun”, Domnul nu i-ar 
fi scos pe demoni din oameni, ci i-ar fi lăsat acolo, 
pentru ca oamenii să se înrăiască pe fiecare zi. Însă 
Domnul scoate demonii din noi mereu, la fiecare 
Dumnezeiască Spovedanie, pentru ca noi să putem 
vorbi în pace, să putem să Îl lăudăm pe Dumnezeu, 
să putem să facem faptele vieții celei veșnice.  

El nu ne vrea posaci, ci vorbitori de Dumnezeu! 
El nu ne vrea însingurați, ci comunionali! El ne vrea 
aici pe toți, în Biserica slavei Sale, pentru ca să trăim 
frățește unii cu alții, spre mântuirea noastră, și pen- 
tru ca să Îl lăudăm pe El prin toate faptele vieții noas- 
tre.  

...Mulțimile s-au minunat [ἐθαύμασαν] de mi- 
nunile Domnului, pentru că le-au crezut, căci au 
văzut că ele sunt adevărate, și de aceea au mărturisit 
adevărul: „Niciodată [nu] s-a arătat așa [ceva] în 
Israil [Οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ Ἰσραήλ]!” [Mt. 9, 
33, BYZ]. Niciodată nu s-au petrecut minuni ca aces- 
tea în Israil! Nici în vremea lor, dar nici în trecut. 
Pentru că numai Fiul lui Dumnezeu întrupat putea 
să facă asemenea minuni, ca Cel ce le făcea cu 
puterea Sa cea dumnezeiască. Dar fariseii cei necre- 
dincioși, care nu credeau în Domnul și huleau în 
mod mincinos, distorsionând la tot pasul realitatea 
faptelor Sale, spun: „Cu stăpânitorul demonilor îi 
alungă pe demoni [Ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων 
ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια]” [Mt. 9, 34, BYZ].  

Pentru că fariseii, în fanatismul lor religios, Îl 
socoteau pe Domnul „un vrăjitor”, unul care face 
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minuni „cu ajutorul” demonilor. Adică nu Îl con- 
siderau nici măcar Profet, ci „un șarlatan ordinar”, 
când El era Mașiah, Cel profețit de toți Profeții lui 
Dumnezeu. Iar acest fanatism religios grețos al po- 
porului evreu rămas necredincios, rămas păgân, 
această ură demonică vizavi de Domnul Iisus Hristos 
se poate urmări în două milenii de literatură ebraică. 
Pentru că Domnul Iisus Hristos e descris în termeni 
execrabili până astăzi de către evrei, având și noi, în 
România, rabini și credincioși mozaici care vorbesc 
cu totul dizgrațios despre Domnul și Mântuitorul 
nostru, al tuturor. Și nu am mers din sinagogă în 
sinagogă să îi ascult, ci i-am ascultat vorbind online, 
în grupuri libere sau private, și în predici și în expu- 
neri live pe Facebook sau You Tube, și hulele pe care 
le-am auzit la adresa Domnului nostru Iisus Hristos 
erau aceleași ca acum 2.000 de ani.  

De ce atâta aversiune, de ce atâta ură, de ce 
atâta pasiune dezlănțuită la adresa lui Hristos Dum- 
nezeu, dacă El e „un șarlatan”, „un vrăjitor”, „un ma- 
nipulator ordinar”, „unul care a răstălmăcit Tora- 
hul”? Oare nu pentru că știu că hulele lor sunt min- 
ciuni? Oare nu pentru că El e viu și adevărat, iar lupta 
lor e o satanizare continuă?  

Extremismul religios evreiesc, ca orice extre- 
mism depersonalizant e o neîmplinire internă. Ni- 
meni, împlinit sufletește, nu se luptă cu „realități” 
inventate. A nu accepta persoana, viața și minunile 
Domnului e una, dacă așa decizi că e „bine” pentru 
tine, dar a lupta împotriva Lui în mod sistematic este 
o manifestare extremistă, fanatică. Pentru că dorești, 
cu tot dinadinsul, să se audă „varianta ta”, „adevărul 
tău”, iar nu adevărul Lui.   

Numai că adevărul Lui e singura variantă a ade- 
vărului! El Însuși e Adevărul în persoană. Și orice 
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negare și persiflare a Lui e o rănire a ta, a celui care 
încerci aceste lucruri. Nu se schimbă nimic în cer și 
pe pământ, dacă noi credem că „El nu există” sau că 
„El nu merită atenția noastră”! Doar noi ne urâțim 
interior. Pentru că negarea nu îl împlinește pe om, ci 
numai afirmarea, comuniunea, întrajutorarea.  

În spațiul românesc, eminamente ortodox mul- 
te secole, nu ar fi putut să se stabilească oameni 
străini de limba și de credința noastră, dacă românii 
nu ar fi fost oameni ai dialogului și ai bunei-înțe- 
legeri. Acolo unde extremismul religios e activ nu 
este admisă diversitatea religioasă și culturală. Iar 
dacă, în spațiul românesc, pe lângă românii majo- 
ritari, pe lângă oamenii națiunii române, trăiesc ma- 
ghiari, romi, germani, ucraineni, lipoveni, turci, tă- 
tari, sârbi, slovaci, bulgari, croați, greci, ruteni, evrei, 
cehi, polonezi, italieni, armeni816 etc, atunci aici, în 
România, știm să trăim în pace unii cu alții și nu ne 
omorâm pe stradă pentru crezurile noastre.  

Însă, Sinaxarul Bisericii e plin de Sfinți Muce- 
nici care au murit din cauza extremismului religios. 
Primii Sfinți Mucenici ai Bisericii au fost martirizați 
de către evrei, pentru că Biserica s-a înființat la Ieru- 
salim, în ziua Cincizecimii, și evreii au fost primii 
care nu i-au suportat pe creștini. Apoi romanii, mu- 
sulmanii, eterodocșii de tot felul, pe baza unor legi 
sau a fanatismului personal și de grup, i-au marti- 
rizat pe Sfinții Bisericii. Însă pomenirea lor în 
Biserică nu înseamnă nicidecum „o instigare la ură” 
împotriva celor care i-au omorât, ci o mărturisire a 
adevărului lor. Pentru că trebuie să spunem istoria 
Sfinților așa cum a fost, dacă vrem să avem adevărul 
real al Bisericii, dar și al lumii în care trăim. Nu 
putem să exonerăm un popor de păcatele lui, dar nici 

 
816 Cf. https://ro.wikipedia.org/wiki/România.  
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nu putem hiperboliza păcatele unui popor. Ci tre- 
buie să prezentăm și bunele și relele unui popor, 
dacă vrem să vorbim despre realitatea concretă a 
poporului și nu despre o fantasmă. Și cu toții avem 
nevoie de adevărul istoriei și al lumii noastre, pentru 
că el ne spune că în istorie au fost Sfinți, dar și 
monștri, că au fost oameni care au făcut multe lu- 
cruri bune, dar și unii care au distrus masiv tot ce s-
a putut, că au existat și oameni aleși și muncitori, dar 
și oameni leneși și comozi, care nu au lăsat mai nimic 
în urma lor.  

Iar ca să cunoști istoria Bisericii și a lumii 
trebuie să citești multe cărți. Folosul citirii e cunoaș- 
terea adevărului, adevăr care te dinamizează și pe 
tine. Te înflăcărează, te face muncitor, ascetic. Pen- 
tru că, fără acest trecut, fără cunoașterea lui și a 
oamenilor de excepție ai lumii, noi suntem foarte goi 
și neștiutori în fața vieții.  

Fără cunoașterea Sfinților lui Dumnezeu și a 
marilor genii și a marilor eroi ai lumii eu aș fi foarte 
gol interior, pentru că aș avea doar lumea mea, de 
acum, lumea cu gânduri mercantile și de parvenire, 
lumea divertismentului și a plăcerilor banale. Dar 
când știu cum arată oamenii, cum arată marii oa- 
meni ai lui Dumnezeu, ce fel de vieți și ce fel de fapte 
au avut ei, atunci nu mai cred că oamenii de acum 
sunt „adevărații oameni”, ci doar cei care se aseamă- 
nă acelora.  

Cărțile te scot din orbirea materialistă a mo- 
mentului.  

Cărțile îți spun adevăruri incomode despre tine 
și lumea ta, dar care îți folosesc foarte mult.  

Cărțile te învață să gândești și să vorbești, să îți 
exprimi sufletul, să faci lucruri trainice în viața ta.  
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Cărțile îți arată că nu te poți eschiva continuu, 
ci trebuie să pui osul la bătaie, pentru că lenea nu te 
împlinește nicidecum.  

Când citești cărți, vrei ca tu însuți să ajungi o 
carte pentru alții. Când citești cărți, înveți ceea ce nu 
ești, dar și ceea ce ai nevoie să faci. Pentru că în cărți 
ai experiența de mii de ani a lumii, dar și revelarea 
lui Dumnezeu în lume. Și din cărțile Bisericii afli că 
adevărul lui Dumnezeu sau revelarea Lui în lume e 
cunoașterea cea desăvârșită, pe care trebuie să o 
întrupezi în viața ta. Iar dacă știi adevărul lui Dum- 
nezeu, atunci vrei să știi adevărul cel adevărat al 
oamenilor. De aceea îmi plac și Viețile Sfinților, dar 
și cărțile cu însemnări personale ale scriitorilor. 
Pentru că sunt flămând de adevărul oamenilor, de 
experiența lor, de realitatea lor nefalsificată.  

– Și de ce trebuie să fim flămânzi și însetați du- 
pă adevăr?  

– Pentru că el e împlinirea noastră cea reală! 
Noi ne împlinim numai în adevăr, în adevărul Lui și 
nu în minciună. Pentru că numai știind adevărul des- 
pre oameni, noi îi putem iubi și aprecia în profun- 
zimea lor.  

...Domnul făcea minuni pe mai departe, fără să 
se uite la împotrivirea oamenilor: „Și Iisus înconjura 
toate cetățile și satele, învățând în sinagogile lor și 
propovăduind Evanghelia Împărăției [τὸ Εὐαγγέλιον 
τῆς Βασιλείας] și vindecând toată boala și toată ne- 
putința în popor [καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ 
πᾶσαν μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ]” [Mt. 9, 35, BYZ]. Pentru 
că propovăduirea evanghelică merge mână în mână 
cu vindecarea de orice neputință trupească și sufle- 
tească. Căci noi ascultăm predici spre luminarea 
noastră, predicile despre Împărăția lui Dumnezeu, 
dar în același timp căutăm vindecarea noastră în 
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Taina Mărturisirii, în cea a Maslului și în cea a Euha- 
ristiei. Venim să ne mărturisim păcatele noastre, să 
facem curat în noi înșine, apoi ne ungem cu uleiul 
mântuirii și al vindecării, pentru ca să Îl primim în 
cele din urmă pe Hristos Dumnezeu în sufletele și în 
trupurile noastre, ca El să fie cu noi și în noi pentru 
toți vecii. Căci de aceea îi scoate Domnul pe demoni 
din noi: pentru ca numai El să locuiască în noi pentru 
toți vecii. Și dacă El e în noi și cu noi, cine poate sta 
împotriva noastră? Și dacă El e în noi și cu noi, unde 
vom merge noi după moarte, dacă nu în Împărăția 
Lui, unde ne-a pregătit nouă loc veșnic? Dar dacă noi 
nu ne îngrijim pentru o moarte cuvioasă și pentru 
răspunsul cel de la înfricoșătoarea Sa Judecată, unde 
mergem noi? Care e direcția noastră, dacă El nu e 
scopul vieții noastre?   

Însă noi, crezând Domnului, vrem să fim cu El 
pentru toți vecii. Și pentru aceasta ne lucrăm zilnic 
mântuirea noastră, fiind mereu spovediți, mereu îm- 
părtășiți și împăcați cu toți, în rugăciune și în fapte 
bune, pentru ca întru El să fim și cu El să mergem în 
Împărăția Lui cea veșnică. Pentru că aceasta e viața 
bună și preabinecuvântată: cea în ascultare continuă 
de Dumnezeu, fiind cu El pururea. Amin!  
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Predică la Duminica a VIII-a după Cinci- 
zecime [2020]  

 
Iubiții mei817,  

 
 
Dumnezeu înmulțește pâinea cuvântului Său, 

acolo unde e foame mare după a asculta voia Lui. 
Dumnezeu ne umple de înțelegerile Lui cele minu- 
nate și de vederile Sale cele dumnezeiești și de toate 
binefacerile Sale cele prea mari, când Îl dorim pe El 
cu toată ființa noastră. Dumnezeu vindecă slăbi- 
ciunile noastre, când noi știm să atragem mila Lui 
asupra noastră [Mt. 14, 14, BYZ]. Și atragem mila Lui 
asupra noastră atunci când ne mărturisim Lui cu 
toată sinceritatea și când Îl căutăm pe El în toate zile- 
le vieții noastre.  

Pentru că Dumnezeu nu dorește nimic altceva 
de la noi, decât ca noi să ne facem locașuri vii ale 
Sale. Locașuri smerite, iubitoare, pline de dor pentru 
El, care Îl odihnim pe El, pe Domnul și Stăpânul a 
toate în ființa noastră, lucrând zilnic poruncile Sale. 
Și El locuiește în noi și cu noi în fiecare zi, oriunde 
mergem noi și orice facem slujindu-I Lui, pentru că 
El Se bucură nespus să ne umple pe noi de viața Lui 
și de toată pacea și de toată cunoașterea cea dum- 
nezeiască.  

De aceea, El nu e departe de noi! El nu e sus, în 
cer și noi jos, pe pământ! Pentru că, Cel ce locuiește 
în cer, prin slava Lui, e în fiecare dintre noi, cei care 
credem în El, Domnul fiind în cer, pe pământ, peste 
tot, ținând toate și depășind toate cele create de El. 

 
817 Începută la 8. 31, în zi de miercuri, pe 29 iulie 2020. 

Soare, 24 de grade, vânt de un km pe oră.  
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Iar dacă El e în noi prin slava Lui, prin aceasta ne 
ridică și pe noi în cer, care, deși trăim pe pământ, 
suntem în cer, în Împărăția lui Dumnezeu, în veșni- 
cie, dar și în istorie în același timp.  

– Și de ce suntem și în cer, cât și pe pământ în 
același timp, prin slava Lui?  

– Pentru că sensul istoriei e transfigurarea în- 
tregii creații. Istoria și umanitatea nu se îndreaptă 
spre pieire, ci spre transfigurarea lor, spre Împărăția 
lui Dumnezeu. Pentru că Domnul va veni, întru slava 
Lui, și va transfigura întreaga existență. Pentru ca noi 
și întreaga creație să fim duhovnicești, să fim în slava 
lui Dumnezeu în mod deplin, ca El să fie toate în toți 
[τὰ πάντα ἐν πᾶσιν] [I Cor. 15, 28, BYZ], ca El să fie 
toată desăvârșirea tuturor.  

Însă, ca să ne umplem de El și de slava Lui, tre- 
buie să ne umplem de toate cuvintele Sale și de toate 
lucrurile Sale și de toate minunile Sale. Trebuie să 
înțelegem cuvintele revelate de El tuturor Sfinților 
Lui ca masă, ca împlinire, ca școală duhovnicească a 
noastră. Pentru că adevărul Lui e masa sufletului 
nostru. Și dacă mâncăm adevărurile lui Dumnezeu 
prin înțelegerea lor, dacă le mâncăm cu mintea noas- 
tră cea iubitoare de Dumnezeu, atunci suntem plini 
cu totul de voia Lui. Și cei care se ocupă zilnic cu 
cunoașterea voii lui Dumnezeu, aceia învață la școala 
de duhovnicie a Bisericii, la școala în care oamenii se 
sfințesc neîncetat. Pentru că noi creștem în viața 
sfântă numai prin cuvintele lui Dumnezeu, numai 
prin luminările și vederile Lui cele preasfinte, ca une- 
le care sunt rădăcinile tuturor faptelor noastre celor 
evlavioase.  

Căci trebuie să fie mai întâi cuvântul lui Dum- 
nezeu în noi, trebuie să fie mai întâi rădăcina Lui în 
sufletul nostru, ca din ea să rodească toată fapta cea 

703



bună. Iar cuvintele Lui se înrădăcinează în noi, dacă 
ne umplem de slava Lui. Pentru că toate cuvintele 
Lui sunt pline de adevărul și de slava Lui și de toată 
sfințenia Sa. Și noi, cei care ne umplem de slava Lui 
în Biserica slavei Sale și de toate cuvintele Sale, con- 
siderându-le pe toate adevărate și mântuitoare pen- 
tru orice om, le punem în lucrare în faptele noastre 
cele bune. Și vedem prin faptă, prin fapta care ne 
zidește interior, că orice cuvânt al Lui e dătător de 
viață, pentru că orice cuvânt al Lui naște în noi virtu- 
te dumnezeiască.  

– De ce Domnul a înmulțit pâinile și peștii?  
– Pentru că El poate face toate, ca Cel ce este 

Dumnezeul tuturor și Făcătorul tuturor! El le-a în- 
mulțit în fața lor, pentru ca toți să mănânce aceeași 
mâncare. Ca toți să vadă, în mâna lor și în ei înșiși, 
aceeași mâncare a lui Dumnezeu. Și să se socotească 
cu toții împreună-frați și împreună-slujitori ai lui 
Dumnezeu. Pentru că masa aceasta era o prefigurare 
a Dumnezeieștii Euharistii. Și ei au fost învățați să 
mănânce aceeași mâncare și să se sature duhovni- 
cește împreună, pentru că El e adevărata mâncare și 
adevărata băutură a întregii Biserici.  

„Și au mâncat toți și au fost săturați [Καὶ ἔφαγον 
πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν]” [Mt. 14, 20, BYZ] de 
Dumnezeu în mod dumnezeiește! Dumnezeu i-a să- 
turat înmulțind pâinea și peștii, pești care, probabil, 
erau fripți, pentru ca să arate că Dumnezeu le în- 
mulțește și pe cele pe care le fac oamenii. Sau El le 
înmulțește pe cele pe care le fac oamenii, adăugând 
osteneala lor la cele ale Sale, la cele primite de la El. 
Căci El ne dă grâul câmpului, dar noi îl transformăm 
în pâine. De la El sunt peștii apelor, dar noi trebuie 
să îi prindem și să îi pregătim pentru mâncare. 
Pentru că, prin pregătirea mâncării, El ne-a vorbit 
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nouă tainic despre eforturile noastre ascetice. Des- 
pre osteneala noastră de zi cu zi în cele ale evlaviei. 
Pentru că nu e de ajuns să ai, ci trebuie să lucrezi 
zilnic. Pentru că virtuțile tale trebuie mereu actuali- 
zate în faptele tale. Și faptele noastre îi hrănesc pe 
mulți alții, dacă ele sunt spre folosul tuturor. Faptele 
noastre bune sunt mereu un suport, un imbold, o în- 
tărire continuă pentru cei care le înțeleg și care au 
nevoie de prieteni în fapta cea bună.  

Căci, pentru rele, avem mulți prieteni, iar relele 
se fac adesea în mod explicit, dar, pentru cele bune, 
avem prieteni mai puțini, pentru că cele bune se fac 
și tainic, dincolo de vederea oamenilor. Dar dacă ve- 
dem faptele credinței, dacă vedem ceea ce ne zidește, 
atunci acelea sunt faptele care trebuie urmate, care 
trebuie însușite, care trebuie întrupate. Pentru că 
atunci când întrupezi fapta cea bună, ea devine un 
izvor de cunoaștere duhovnicească pentru tine. 
Când cunoști cu fapta ce e rugăciunea, ce e postul, ce 
e privegherea, ce e adevărul, ce e slujirea lui Dum- 
nezeu, atunci ai experiență vie, duhovnicească în 
tine, pentru că virtutea își revarsă izvorul ei în ființa 
ta.  

Diferența dintre citirea teologică, dintre citirea 
Cărților Sfinte și viața ascetică sau întruparea cu 
fapta a poruncilor lui Dumnezeu este diferența 
dintre fotografia unui peisaj și ajungerea reală în acel 
loc. Avem peisajul în fotografie, el e identic cu ceea 
ce găsim la fața locului, dar nu știm asta în mod real 
până nu ajungem acolo. Ceea ce se spune în Cărțile 
Sfinte ale Bisericii despre rugăciune, despre post, 
despre sfințenie sunt lucruri foarte adevărate, dar 
pentru noi sunt doar niște cuvinte, atunci când le 
citim pentru prima oară. Dar când începem să ne 
rugăm așa cum ne învață Biserica și să postim și să 
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priveghem și să Îi slujim Lui așa cum ne învață Sfinții 
Bisericii, cuvintele se transformă în noi în realități 
personale, în virtuți reale, în experiență reală, despre 
care putem vorbi și altora. Pentru că acum dăruim 
din ceea ce avem și nu din ceea ce am citit.  

Tocmai de aceea, doar citirile sfinte nu ne hră- 
nesc cu adevărat. Pentru că ceea ce citim trebuie să 
și experimentăm, să trăim în mod real. Acumulările 
noastre teologice prin citire trebuie să se îmbine în 
noi cu înțelegerile noastre din trăirea personală. 
Biblioteca Bisericii naște în noi virtuți, dacă le pu- 
nem în practică, iar noi ne verificăm credința și viața 
pe baza Tradiției Bisericii. Pentru că virtuțile reale 
sunt cele despre care ne vorbesc Sfinții lui Dum- 
nezeu în scrierile lor. Și pentru ca să ne ostenim cu 
virtuțile, trebuie să ne ostenim în același timp și cu 
stârpirea viciilor în noi înșine, vicii pe care le aflăm 
pictate în mod concret în cărțile Sfinților lui Dum- 
nezeu.  

De aceea, nu poți să te nevoiești duhovnicește 
până ce nu înveți nevoința de la Sfinții Bisericii. 
Trebuie să știi care sunt păcatele și patimile, dar și 
care sunt virtuțile dumnezeiești, pentru ca de unele 
să te ferești, iar pe celelalte să le trăiești. Și așa se 
explică de ce mulți nu știu să se spovedească, de ce 
mulți vin și nu știu ce păcate să spună sau cred că „n-
au păcate”: pentru că nu citesc cărțile ascetico-mis- 
tice ale Bisericii, cele despre viața duhovnicească a 
creștinilor ortodocși.  

Dacă ai carte de rugăciune și te rogi cu atenție, 
vei vedea specificate multe păcate în rugăciunile de 
seară și de dimineață. În Ceaslovul de rugăciune și în 
toate cărțile de cult ale Bisericii sunt prezentate și 
păcatele care ne omoară, dar și virtuțile care ne în- 
dumnezeiesc. Pe când în cărțile duhovnicești, cele de 
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genul Filocaliei, aflăm detaliate virtuțile și patimile, 
le găsim explicitate, pentru ca să știm cum să ne ne- 
voim duhovnicește. Și fără această știință ascetică, pe 
care ne-o învață Sfinții Bisericii, noi nu facem niciun 
progres real în viața noastră duhovnicească. Pentru 
că virtuțile sunt reale și cresc în mod real în noi, și 
nu imaginar, dar și patimile sunt reale și ele cresc în 
noi cu toată stricăciunea lor. Și dacă suntem sinceri 
cu noi înșine, putem vedea și moartea din noi înșine, 
adică lumea patimilor, dar și viața izvorâtă din cuvin- 
tele lui Dumnezeu transformate în viața noastră.  

Mulțimile, la porunca Domnului, au stat pe 
ierburi [ἐπὶ τοὺς χόρτους] [Mt. 14, 19, BYZ], căci ca 
iarba trece viața omului. Ne trecem repede precum 
ierburile și florile pământului. Și au stat jos, pe pă- 
mânt, pentru ca să nu spună vreunul că a lucrat 
cumva la minunea Domnului. Și când erau cu toții 
pe iarbă, El, „luând cele 5 pâini și cei doi pești [λαβὼν 
τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας], privind întru 
cer [ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανόν], a binecuvântat 
[εὐλόγησεν] și [καὶ], frângând [κλάσας], le-a dat Uce- 
nicilor pâinile [ἔδωκεν τοῖς Μαθηταῖς τοὺς ἄρτους], 
iar Ucenicii mulțimilor [οἱ δὲ Μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις]” 
[Mt. 14, 19, BYZ] de oameni.  

Pentru că El privește mereu spre Tatăl și spre 
Duhul Sfânt, dimpreună cu Care lucrează toate. Fiul 
ia materia în mâna Sa, ia materia cea creată de El și 
la care și-a adus contribuția și omul, care a făcut 
pâinile și a fript peștii, Se roagă pentru ea și o bine- 
cuvântă și o înmulțește, trecând-o prin mâinile Uce- 
nicilor și ale mulțimilor. Pentru ca toți să se minu- 
neze de înmulțirea mâncării în mâinile lor. Pentru ca 
toți să fie martori ai minunii și ai săturării celei minu- 
nate.  
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Căci și noi punem Mielul lui Dumnezeu pe Disc 
ca o pâine mică, pătrată, ca să se facă pâine a mân- 
tuirii noastre, iar ea devine hrana tuturor, cea dum- 
nezeiască, după ce e transfigurată de Dumnezeu. Cel 
care pare mic e, de fapt, incomensurabil.  Pentru că 
Agnețul nostru, cu care noi ne împărtășim duhovni- 
cește, e Hristos Cel răstignit și înviat pentru viața 
lumii. Și din El ne hrănim toți dumnezeiește, mân- 
când Trupul Lui și bând Sângele Lui cele prea- 
dumnezeiești, pentru că El este viața noastră. Și îm- 
părțim Agnețul în zeci și sute de fărâme, când îl 
păstrăm peste an, pentru împărtășire, dar în fiecare 
fărâmă e Hristos întreg. Și cu fiecare fărâmă putem 
împărtăși un om, pentru ca toți să mănânce din 
aceeași masă a Stăpânului nostru.  

Căci Domnul a trecut mâncarea cea minunată 
prin mâna Sfinților Apostoli, pentru ca să le vor- 
bească tainic despre masa aceasta cea tainică, despre 
Euharistia Lui. Pentru că toți urmașii Apostolilor, 
toți membrii ierarhiei sacramentale slujesc împreu- 
nă Liturghia mântuirii noastre, pentru ca toți să se 
împărtășească cu Domnul din același Potir. Ne adu- 
năm cu toții în jurul Domnului, pentru ca să ne 
împărtășim cu El. Și mărturisim aceeași iubire față 
de cuvintele Sale și față de aproapele nostru, venind 
astfel, prin credință și iubire, la unirea sacramentală 
cu El Însuși. Pentru că Hristos Își hrănește Biserica 
din aceeași Evanghelie și din același Potir. Căci ace- 
eași credință apostolică a ajuns până la noi, cei care 
ne împărtășim din același Potir.  

Și Potirul Bisericii e nesecat! Pentru că din el se 
hrănește continuu, dumnezeiește, întreaga Biserică. 
Iar nouă ni se reamintește acest lucru acum, înainte 
de Transfigurarea Domnului pe Tabor, pentru că fără 
slava Lui nu avem nimic sfânt pe pământ. Biserica stă 
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întru slava Dumnezeului nostru treimic, pentru că 
orice Euharistie se transfigurează prin slava Lui. Nu 
putem sfinți, nu putem binecuvânta, nu putem tă- 
mădui oameni, nu putem să îi izgonim pe demoni 
din oameni fără slava lui Dumnezeu în noi.  

Biserica e plină de slava lui Dumnezeu, pentru 
că Duhul Sfânt Se odihnește din veci în Fiul. Și dacă 
Biserica e Trupul Lui cel dumnezeiesc, noi nu putem 
„să schimbăm” niciodată Biserica, pentru că noi nu 
putem „să schimbăm” ceea ce face Dumnezeu. Ceea 
ce El face, face o dată pentru totdeauna. Și unde e 
Dumnezeu, unde El e capul Bisericii, nimeni nu 
poate să schimbe nimic, pentru că El e Cel care în- 
tărește toate cele poruncite de Sine.   

Au mâncat mulți din masa cea minunată [Mt. 
14, 21, BYZ], pentru că toți trebuie să ne împărtășim 
cu Domnul. Dar, îndată după mâncare, Domnul S-a 
îndepărtat de Ucenici și de mulțimi, urcându-Se în 
munte pentru rugăciune [Mt. 14, 23, BYZ]. De unde 
înțelegem că împărtășirea cu Domnul este pentru di- 
namizarea vieții noastre duhovnicești, pentru um- 
plerea noastră de noi și noi nevoințe, și ea nu repre- 
zintă „sfârșitul” lucrurilor noastre.   

Pentru că unii doresc să se împărtășească doar 
pe patul morții. Pe când Domnul, dimpotrivă, vrea 
să ne împărtășim cu El mereu, în tot timpul, pentru 
ca să ne învăpăiem și mai mult în iubirea noastră 
pentru Dumnezeu și pentru oameni. Căci noi trebuie 
să fim o văpaie vie a lui Dumnezeu, o iubire vie care 
Îi slujește Lui și oamenilor. Pentru că cei care Îi 
slujesc lui Dumnezeu, le slujesc în același timp și 
oamenilor. Slujesc la mântuirea oamenilor. Căci cu 
toții trebuie să ne mântuim, cu toții trebuie să moș- 
tenim Împărăția lui Dumnezeu, ca unii ce am mân- 
cat la aceeași masă duhovnicească.  
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Să ne umplem de slava lui Dumnezeu tot mai 
mult în postirea și în rugăciunea noastră! Să ne cu- 
rățim mereu prin pocăință și prin mărturisire, ca să 
ne împărtășim cu Domnul slavei! Căci Tatăl, Fiul și 
Sfântul Duh Dumnezeu, Dumnezeul mântuirii noas- 
tre, ne cheamă pe toți la Sine, ca să ne bucurăm 
veșnic împreună cu El și cu toți Sfinții și Îngerii Lui. 
Amin!  
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(111-118) 



17. Predică la Duminica a III-a după Cinci- 
zecime [2019] (119-123) 

18. Predică la Duminica a IV-a după Cinci- 
zecime [2019] (124-128) 

19. Predică la pomenirea Sfântului Profet Iliu 
Tesvitis [2019] (129-138) 

20. Predică la Duminica a V-a după Cincizecime 
[2019] (139-144) 

21. Predică la Duminica a VI-a după Cinci- 
zecime [2019] (145-151) 

22. Predică la Duminica a VII-a după Cinci- 
zecime [2019] (152-158) 

23. Predică la Transfigurarea Domnului [2019] 
(159-167) 

24. Predică la Duminica a VIII-a după Cinci- 
zecime [2019] (168-172) 

25. Predică la Adormirea Maicii Domnului 
[2019] (173-181) 

26. Predică la Duminica a IX-a după Cinci- 
zecime [2019] (182-189) 

27. Predică la Duminica a X-a după Cincizecime 
[2019] (190-194) 

28. Predică la tăierea capului Sfântului Ioannis 
Botezătorul [2019] (195-199) 

29. Predică la Duminica a XI-a după Cinci- 
zecime [2019] (200-207) 

30. Predica la 14 ani de la Hirotonia mea întru 
Diacon [2019] (208-214) 

31. Predică la Nașterea Maicii Domnului [2019] 
(215-219) 

32. Predică la Înălțarea Cinstitei și De-Viață-
Făcătoarei Cruci [2019] (220-225) 

33. Predică la Duminica posterioară Înălțării 
Sfintei Cruci [2019] (226-233) 



34. Predica la 14 ani de Dumnezeiască Preoție 
[2019] (234-240) 

35. Predică la Duminica a XVIII-a după Cinci- 
zecime [2019] (241-248) 

36. Predică la Duminica a XIX-a după Cinci- 
zecime [2019] (249-255) 

37. Predică la Duminica a XX-a după Cinci- 
zecime [2019] (256-260) 

38. Predica la 26 de ani de la adormirea 
Fericitului Dumitru Teologul [4 octombrie 2019] 
(261-268) 

39. Predică la Duminica a XXI-a după Cinci- 
zecime [2019] (269-275) 

40. Predică la pomenirea Sfintei Preacuvioasei 
Maicii noastre Paraschevi [2019] (276-281) 

41. Predică la Duminica a XXIII-a după Cinci- 
zecime [2019] (282-289) 

42. Predică la cei doi Sfinți Dimitrios [2019] 
(290-298)  

43. Predica la 42 de ani [31 octombrie 2019] 
(299-304) 

44. Predică la Duminica a XXII-a după Cinci- 
zecime [2019] (305-314) 

45. Predică la sinaxa Sfinților Arhangheli Mihail 
și Gavriil și a tuturor Sfintelor, Netrupeștilor și Ce- 
reștilor Puteri [8 noiembrie 2019] (315-323) 

46. Predica la Parastasul de 7 ani al bunicii mele 
Floarea Picioruș [8 noiembrie 2019] (324-328) 

47.  Predică la Duminica a XXV-a după Cinci- 
zecime [2019] (329-334) 

48. Predică la Duminica a XXVI-a după Cinci- 
zecime [2019] (335-340) 

49. Predică la Intrarea în Templu a Preasfintei 
Născătoarei de Dumnezeu [2019] (341-347) 



50. Predică la Duminica a XXX-a după Cinci- 
zecime [2019] (348-354) 

51. Predică la pomenirea Sfântului Apostol 
Andreas, Apostolul românilor [30 noiembrie 2019] 
(355-361) 

52. Predică la Duminica a XVI-a după Cinci- 
zecime [2019] (362-368) 

53. Predica la 13 ani de creație online [6 de- 
cembrie 2019] (369-372) 

54. Predică la pomenirea Sfântului Nicolaos, 
Arhiepiscopul Mirelor Lichiei [6 decembrie 2019] 
(373-380) 

55. Predica Duminicii a XXVII-a după Cinci- 
zecime [2019] (381-386) 

56. Predică la Duminica a XXVIII-a după Cinci- 
zecime [2019] (387-391) 

57. Predică la Duminica anterioară Nașterii 
Domnului [2019] (392-401) 

58. Predică la Nașterea Domnului [2019] (402-
412) 

59. Predică la Duminica posterioară Nașterii 
Domnului [2019] (413-418) 

60. Predică la Tăierea împrejur a Domnului 
[2020] (419-424) 

61. Predică la Botezul Domnului [2020] (425-
430) 

62. Predică la Duminica posterioară Botezului 
Domnului [2020] (431-436) 

63. Predică la Duminica a XXIX-a după Cinci- 
zecime [2020] (437-444) 

64. Predică la Duminica a XXXII-a după Cinci- 
zecime [2020] (445-450) 

65. Predică la pomenirea celor 4 Sfinți Ierarhi 
[30 ianuarie 2020] (451-458) 



66. Predică la Întâmpinarea Domnului [2020] 
(459-465) 

67. Predică la Duminica a XXXIII-a după Cinci- 
zecime [2020] (466-472) 

68. Predică la Duminica a XXXIV-a după 
Cincizecime [2020] (473-479) 

69. Predică la Duminica Înfricoșătoarei Judecăți 
a Domnului [2020] (480-485) 

70. Predică la Duminica Izgonirii Protopă- 
rintelui Adam din Paradisul desfătării [2020] (486-
489) 

71. Predică la Duminica întâi din Postul Mare 
[2020] (490-497) 

72. Predică la Duminica a II-a din Postul Mare 
[2020] (498-504) 

73. Predică la Duminica a III-a din Postul Mare 
[2020] (505-510) 

74. Predică la Bunavestire [2020] (511-515) 
75. Predică la Duminica a IV-a din Postul Mare 

[2020] (516-520)  
76. Predică la Duminica a V-a din Postul Mare 

[2020] (521-529) 
77. Predică la Intrarea Domnului în Ierusalim 

[2020] (530-535) 
78. Predică la Învierea Domnului [2020] (536-

541) 
79. Predică la Duminica a II-a după Paști [2020]  

(542-548) 
80. Predica la 15 ani de la adormirea Sfântului 

Ilie văzătorul de Dumnezeu (4 mai 2020) (549-553) 
81. Predică la Duminica a III-a după Paști [2020] 

(554-561) 
82. Predică la Duminica a IV-a după Paști 

[2020] (562-568) 



83. Predică la Duminica a V-a după Paști [2020] 
(569-578) 

84. Predică la pomenirea Sfinților Împărați 
Constantinus și Helena (579-585) 

85. Predică la Duminica a VI-a după Paști 
[2020] (586-594) 

86. Predică la Înălțarea Domnului [2020] (595-
603) 

87. Predică la Duminica a VII-a după Paști 
[2020] (604-612) 

88. Predică la Duminica Cincizecimii [2020] 
(613-619) 

89. Predică în lunea Sfântului Duh [2020] (620-
625) 

90. Predică la Duminica întâi după Cincizecime 
[2020] (626-630) 

91. Predică la Duminica a II-a după Cincizecime 
[2020] (631-636) 

92. Predică la nașterea Sfântului Ioannis Bote- 
zătorul [2020] (637-645) 

93. Predică la Duminica a III-a după Cinci- 
zecime [2020] (646-653) 

94. Predică la pomenirea Sfinților Apostoli 
Petros și Pavlos [29 iunie 2020](654-660) 

95. Predică la Duminica a IV-a după Cinci- 
zecime [2020] (661-667) 

96. Predică la Duminica a V-a după Cinci- 
zecime [2020] (668-676) 

97. Predică la pomenirea Sfântului Profet 
Eliiahu din Tișbii [20 iulie 2020] (677-682) 

98. Predică la Duminica a VI-a după Cinci- 
zecime [2020] (683-690) 

99. Predică la Duminica a VII-a după Cinci- 
zecime [2020] (691-701) 



100. Predică la Duminica a VIII-a după Cinci- 
zecime [2020] (702-710) 

 
  



Biblioteca 
 Teologie pentru azi 

 
 
1. Acatistul Nunții (35  pagini)  
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/01/

acatistul-nuntii/   
 
2. Troparul, Condacul și Acatistul Fericitului 

Serafim Rose al Platinei (20  pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/01/t

roparulcondacul-si-acatistul-fericitului-serafim-
rose-al-platinei/    

 
3. Lumea postmodernă și depersonalizarea 

omului (335  pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/01/l

umea-postmoderna-si-depersonalizarea-omului/  
 
4. Viața lui Adam și a Evei (27 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/03/

viata-lui-adam-si-a-evei/  
 
5. Teologia îndumnezeirii (202 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/03/

teologia-indumnezeirii/  
 
6. Twitter pentru azi (vol. 1) (32 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/04/

twitter-pentru-azi-vol-1-2009/  
 
7. Bucuria comuniunii (vol. 1) (280 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/06/

bucuria-comuniunii-vol-1/  
 

https://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/01/acatistul-nuntii/
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/01/acatistul-nuntii/
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/01/troparulcondacul-si-acatistul-fericitului-serafim-rose-al-platinei/
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/01/troparulcondacul-si-acatistul-fericitului-serafim-rose-al-platinei/
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/01/troparulcondacul-si-acatistul-fericitului-serafim-rose-al-platinei/
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/01/lumea-postmoderna-si-depersonalizarea-omului/
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/01/lumea-postmoderna-si-depersonalizarea-omului/
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/03/viata-lui-adam-si-a-evei/
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/03/viata-lui-adam-si-a-evei/
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/03/teologia-indumnezeirii/
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/03/teologia-indumnezeirii/
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/04/twitter-pentru-azi-vol-1-2009/
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/04/twitter-pentru-azi-vol-1-2009/
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/06/bucuria-comuniunii-vol-1/
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/06/bucuria-comuniunii-vol-1/


8. Pelerina Egeria și Cultul ortodox (60 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/07/

pelerina-egeria-si-cultul-ortodox/  
 
9. Biblia Satanică (157 pagini), ca text auxiliar al 

cărții: Lumea postmodernă și depersonalizarea omu-
lui 

https://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/12/
biblia-satanica-editie-exclusiv-online-ro/  

 
10. Traduceri patristice (vol. 1) (73 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/19/t

raduceri-patristice-vol-1-2009/  
 
11. Bucuria comuniunii (vol. 2) (309 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/26/

bucuria-comuniunii-vol-2/  
 
12. Fragmentarium (vol. 1) (126 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/26/

fragmentarium-vol-1/  
 
13. Nichita Stănescu. Fenomenul limbii poezești 

(disertație de master) (155 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/26/

nichita-stanescu-fenomenul-limbii-poezesti/  
 
14. Sfântul Sfințit Mucenic Irineu al Lyonului, 

Contra ereziilor (vol. 1) (341 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/11/03/s

fantul-sfintit-mucenic-irineu-al-lyonului-contra-
ereziilor-vol-1/  

 
15. Bucuria comuniunii (vol. 3) (248 pagini) 

https://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/07/pelerina-egeria-si-cultul-ortodox/
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/07/pelerina-egeria-si-cultul-ortodox/
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/12/biblia-satanica-editie-exclusiv-online-ro/
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/12/biblia-satanica-editie-exclusiv-online-ro/
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/19/traduceri-patristice-vol-1-2009/
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/19/traduceri-patristice-vol-1-2009/
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/26/bucuria-comuniunii-vol-2/
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/26/bucuria-comuniunii-vol-2/
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/26/fragmentarium-vol-1/
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/26/fragmentarium-vol-1/
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/26/nichita-stanescu-fenomenul-limbii-poezesti/
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/10/26/nichita-stanescu-fenomenul-limbii-poezesti/
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/11/03/sfantul-sfintit-mucenic-irineu-al-lyonului-contra-ereziilor-vol-1/
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/11/03/sfantul-sfintit-mucenic-irineu-al-lyonului-contra-ereziilor-vol-1/
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/11/03/sfantul-sfintit-mucenic-irineu-al-lyonului-contra-ereziilor-vol-1/


https://www.teologiepentruazi.ro/2009/11/07/
bucuria-comuniunii-vol-3/  

 
16. Teologia vederii lui Dumnezeu (252 pagini): 

introducere la teza doctorală:  
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/11/18/t

eologia-vederii-lui-dumnezeu/  
 
17. Vederea lui Dumnezeu în teologia Sfântului 

Simeon Noul Teolog (teză doctorală) (287 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/11/18/v

ederea-lui-dumnezeu-in-teologia-sfantului-simeon-
noul-teolog/  

 
18. Sfântul Sfințit Mucenic Irineu al Lyonului, 

Contra ereziilor (vol. 2) (457 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/11/23/s

fantul-sfintit-mucenic-irineu-al-lyonului-contra-
ereziilor-vol-2/  

 
19. Bucuria comuniunii (vol. 4) (449 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/12/12/

bucuria-comuniunii-vol-4/  
 
20. Bucuria comuniunii (vol. 5) (366 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/01/02/

bucuria-comuniunii-vol-5/  
 
21. Fragmentarium (vol. 2) (270 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/01/13/fr

agmentarium-vol-2/  
 
22. Cuvinte cu amândouă mâinile (82 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/01/21/c

uvinte-cu-amandoua-mainile-2010/  

https://www.teologiepentruazi.ro/2009/11/07/bucuria-comuniunii-vol-3/
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/11/07/bucuria-comuniunii-vol-3/
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/11/18/teologia-vederii-lui-dumnezeu/
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/11/18/teologia-vederii-lui-dumnezeu/
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/11/18/vederea-lui-dumnezeu-in-teologia-sfantului-simeon-noul-teolog/
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/11/18/vederea-lui-dumnezeu-in-teologia-sfantului-simeon-noul-teolog/
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/11/18/vederea-lui-dumnezeu-in-teologia-sfantului-simeon-noul-teolog/
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/11/23/sfantul-sfintit-mucenic-irineu-al-lyonului-contra-ereziilor-vol-2/
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/11/23/sfantul-sfintit-mucenic-irineu-al-lyonului-contra-ereziilor-vol-2/
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/11/23/sfantul-sfintit-mucenic-irineu-al-lyonului-contra-ereziilor-vol-2/
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/12/12/bucuria-comuniunii-vol-4/
https://www.teologiepentruazi.ro/2009/12/12/bucuria-comuniunii-vol-4/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/01/02/bucuria-comuniunii-vol-5/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/01/02/bucuria-comuniunii-vol-5/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/01/13/fragmentarium-vol-2/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/01/13/fragmentarium-vol-2/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/01/21/cuvinte-cu-amandoua-mainile-2010/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/01/21/cuvinte-cu-amandoua-mainile-2010/


23. Bucuria comuniunii (vol. 6) (144 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/02/11/b

ucuria-comuniunii-vol-6/  
 
24. Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu, Opere 

complete (vol. 1) (377 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/03/f

ericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere-
complete-vol-1/  

 
25. Antim Ivireanul: avangarda literară a Pa- 

radisului. Viața și Opera (teză doctorală) (561 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/10/

antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-
viata-si-opera-2010/  

 
26. Aspecte dogmatice ale imnologiei ortodoxe. 

Săptămâna Patimilor și Săptămâna Luminată (teză 
de licență) (212 pagini) 

https://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/23/
saptamana-patimilor-si-saptamana-luminata-teza-
de-licenta-2010/  

 
27. Bucuria comuniunii (vol. 7) (315 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/04/01/

bucuria-comuniunii-vol-7/  
 
28. Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu, Opere 

complete (vol. 2) (128 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/04/12/f

ericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere-
complete-vol-2/  

 
29. Bucuria comuniunii (vol. 8 ) (382 pagini) 

https://www.teologiepentruazi.ro/2010/02/11/bucuria-comuniunii-vol-6/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/02/11/bucuria-comuniunii-vol-6/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/03/fericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere-complete-vol-1/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/03/fericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere-complete-vol-1/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/03/fericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere-complete-vol-1/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/10/antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-viata-si-opera-2010/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/10/antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-viata-si-opera-2010/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/10/antim-ivireanul-avangarda-literara-a-paradisului-viata-si-opera-2010/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/23/saptamana-patimilor-si-saptamana-luminata-teza-de-licenta-2010/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/23/saptamana-patimilor-si-saptamana-luminata-teza-de-licenta-2010/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/03/23/saptamana-patimilor-si-saptamana-luminata-teza-de-licenta-2010/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/04/01/bucuria-comuniunii-vol-7/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/04/01/bucuria-comuniunii-vol-7/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/04/12/fericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere-complete-vol-2/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/04/12/fericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere-complete-vol-2/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/04/12/fericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere-complete-vol-2/


https://www.teologiepentruazi.ro/2010/04/29/
bucuria-comuniunii-vol-8/  

 
30. Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu, Opere 

complete (vol. 3) (191 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/05/06/

fericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere-
complete-vol-3/  

 
31. Epilog la lumea veche (I. 1) (506 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/05/14/

epilog-la-lumea-veche-i-1/  
 
32. Twitter pentru azi (vol. 2) (35 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/05/25/

twitter-pentru-azi-vol-2-2010/  
 
33. Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu, Opere 

complete (vol. 4) (388 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/05/30/

fericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere-
complete-vol-4/  

 
34. Epilog la lumea veche (I. 2) (378 pagini)  
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/06/04/

epilog-la-lumea-veche-i-2/  
 
35. Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu, Opere 

complete (vol. 5) (175 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/06/06/

fericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere-
complete-vol-5/  

 
36. Teologia mântuirii la Sfântul Marcu Ascetul 

(disertație de master) (154 pagini) 

https://www.teologiepentruazi.ro/2010/04/29/bucuria-comuniunii-vol-8/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/04/29/bucuria-comuniunii-vol-8/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/05/06/fericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere-complete-vol-3/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/05/06/fericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere-complete-vol-3/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/05/06/fericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere-complete-vol-3/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/05/14/epilog-la-lumea-veche-i-1/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/05/14/epilog-la-lumea-veche-i-1/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/05/25/twitter-pentru-azi-vol-2-2010/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/05/25/twitter-pentru-azi-vol-2-2010/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/05/30/fericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere-complete-vol-4/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/05/30/fericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere-complete-vol-4/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/05/30/fericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere-complete-vol-4/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/06/04/epilog-la-lumea-veche-i-2/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/06/04/epilog-la-lumea-veche-i-2/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/06/06/fericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere-complete-vol-5/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/06/06/fericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere-complete-vol-5/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/06/06/fericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere-complete-vol-5/


https://www.teologiepentruazi.ro/2010/06/09/
teologia-mantuirii-la-sfantul-marcu-ascetul-2010/  

 
37. Bucuria comuniunii (vol. 9) (188 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/06/20/

bucuria-comuniunii-vol-9/  
 
38. Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu, Opere 

complete (vol. 6) (130 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/06/27/

fericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere-
complete-vol-6/  

 
39. Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu, Opere 

complete (vol. 7) (76 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/06/30/

fericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere-
complete-vol-7/  

 
40. Sfântul Epifanie al Salaminei, Despre măsuri 

și greutăți și numere și alte lucruri care sunt în Dum- 
nezeieștile Scripturi (100 pagini) 

https://www.teologiepentruazi.ro/2010/07/16/s
fantul-epifanie-al-salaminei-despre-masuri-si-
greutati-2010/  

 
41. PS. Acad. Melchisedec Ștefănescu, Viața și 

Scrierile lui Grigorie Țamblac (adaptare a textului ed. 
din 1884) (138 pagini) 

https://www.teologiepentruazi.ro/2010/08/21/
ps-acad-melchisedec-stefanescu-viata-si-scrierile-
lui-grigorie-tamblac-versiune-adaptata2010/  

 
42. Sfântul Sfințit Mucenic Antim Ivireanul, 

Sfătuiri creștine-politice (text adaptat) (33 pagini) 

https://www.teologiepentruazi.ro/2010/06/09/teologia-mantuirii-la-sfantul-marcu-ascetul-2010/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/06/09/teologia-mantuirii-la-sfantul-marcu-ascetul-2010/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/06/20/bucuria-comuniunii-vol-9/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/06/20/bucuria-comuniunii-vol-9/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/06/27/fericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere-complete-vol-6/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/06/27/fericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere-complete-vol-6/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/06/27/fericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere-complete-vol-6/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/06/30/fericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere-complete-vol-7/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/06/30/fericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere-complete-vol-7/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/06/30/fericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere-complete-vol-7/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/07/16/sfantul-epifanie-al-salaminei-despre-masuri-si-greutati-2010/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/07/16/sfantul-epifanie-al-salaminei-despre-masuri-si-greutati-2010/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/07/16/sfantul-epifanie-al-salaminei-despre-masuri-si-greutati-2010/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/08/21/ps-acad-melchisedec-stefanescu-viata-si-scrierile-lui-grigorie-tamblac-versiune-adaptata2010/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/08/21/ps-acad-melchisedec-stefanescu-viata-si-scrierile-lui-grigorie-tamblac-versiune-adaptata2010/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/08/21/ps-acad-melchisedec-stefanescu-viata-si-scrierile-lui-grigorie-tamblac-versiune-adaptata2010/


https://www.teologiepentruazi.ro/2010/08/29/
sfantul-antim-ivireanul-sfatuiri-crestine-politice-
2010/  

 
43. Sfântul Varlaam al Moldovei, Răspunsul îm- 

potriva Catehismului calvin (text adaptat) (52 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/09/22/

sfantul-varlaam-al-moldovei-raspunsul-impotriva-
catehismului-calvin-2010/  

 
44. Traduceri patristice (vol. 2) (347 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/10/06/t

raduceri-patristice-vol-2/  
 
45. PS Damaschin Dascălul, Învățături pentru 

șapte Taine (text transliterat și adaptat) (27 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/10/26/

ps-damaschin-dascalul-invataturi-pentru-sapte-
taine-2010/  

 
46. Dorin Streinu, Opere alese, vol. I, Despre 

mine însumi (Jurnal de scriitor. Fragmente) (526 pa- 
gini) 

https://www.teologiepentruazi.ro/2010/12/12/d
orin-streinu-opere-alese-vol-i-2010/  

 
47. Traduceri patristice (vol. 3) (288 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/02/t

raduceri-patristice-vol-3/  
 
48. Dorin Streinu, Opere alese (vol. 2) (160 

pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/07/d

orin-streinu-opere-alese-vol-2/  
 

https://www.teologiepentruazi.ro/2010/08/29/sfantul-antim-ivireanul-sfatuiri-crestine-politice-2010/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/08/29/sfantul-antim-ivireanul-sfatuiri-crestine-politice-2010/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/08/29/sfantul-antim-ivireanul-sfatuiri-crestine-politice-2010/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/09/22/sfantul-varlaam-al-moldovei-raspunsul-impotriva-catehismului-calvin-2010/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/09/22/sfantul-varlaam-al-moldovei-raspunsul-impotriva-catehismului-calvin-2010/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/09/22/sfantul-varlaam-al-moldovei-raspunsul-impotriva-catehismului-calvin-2010/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/10/06/traduceri-patristice-vol-2/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/10/06/traduceri-patristice-vol-2/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/10/26/ps-damaschin-dascalul-invataturi-pentru-sapte-taine-2010/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/10/26/ps-damaschin-dascalul-invataturi-pentru-sapte-taine-2010/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/10/26/ps-damaschin-dascalul-invataturi-pentru-sapte-taine-2010/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/12/12/dorin-streinu-opere-alese-vol-i-2010/
https://www.teologiepentruazi.ro/2010/12/12/dorin-streinu-opere-alese-vol-i-2010/
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/02/traduceri-patristice-vol-3/
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/02/traduceri-patristice-vol-3/
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/07/dorin-streinu-opere-alese-vol-2/
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/07/dorin-streinu-opere-alese-vol-2/


49. Epilog la lumea veche (I. 3) (256 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/08/e

pilog-la-lumea-veche-i-3/  
 
50. Studii de Teologie Dogmatică Ortodoxă (vol. 

1) (237 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/31/st

udii-de-teologie-dogmatica-ortodoxa-vol-1/  
 
51. Cuvintele duhovnicești (vol. 1) (390 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/02/12/c

uvintele-duhovnicesti-vol-1/  
 
52. Bucuria vine de departe (carte dialogică cu 

Prof. Otilia Kloos) (55 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/03/21/b

ucuria-vine-de-departe-2011/  
 
53. Cuvintele duhovnicești (vol. 2) (558 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/03/26/c

uvintele-duhovnicesti-vol-2/ 
 
54. A vedea și a fi văzut (vol. 1) (460 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/04/16/a

-vedea-si-a-fi-vazut-vol-1/ 
 
55. Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu, Opere 

complete (vol. 8) (549 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/06/06/f

ericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere-
complete-vol-8/ 

 
56. Praedicationes (vol. 1) (199 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/06/20/

praedicationes-vol-1/  

https://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/08/epilog-la-lumea-veche-i-3/
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/08/epilog-la-lumea-veche-i-3/
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/31/studii-de-teologie-dogmatica-ortodoxa-vol-1/
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/01/31/studii-de-teologie-dogmatica-ortodoxa-vol-1/
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/02/12/cuvintele-duhovnicesti-vol-1/
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/02/12/cuvintele-duhovnicesti-vol-1/
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/03/21/bucuria-vine-de-departe-2011/
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/03/21/bucuria-vine-de-departe-2011/
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/03/26/cuvintele-duhovnicesti-vol-2/
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/03/26/cuvintele-duhovnicesti-vol-2/
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/04/16/a-vedea-si-a-fi-vazut-vol-1/
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/04/16/a-vedea-si-a-fi-vazut-vol-1/
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/06/06/fericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere-complete-vol-8/
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/06/06/fericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere-complete-vol-8/
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/06/06/fericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere-complete-vol-8/
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/06/20/praedicationes-vol-1/
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/06/20/praedicationes-vol-1/


57. Twitter pentru azi (vol. 3) (26 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/07/31/t

witter-pentru-azi-vol-3/  
 
58. Evanghelia după Matei (112 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/08/11/e

vanghelia-dupa-matei/  
 
59. Dorin Streinu, Opere alese (vol. 3) (214 

pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/10/30/d

orin-streinu-opere-alese-vol-3/ 
 
60. Dorin Streinu, Opere alese (vol. 4) (129 

pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/11/05/d

orin-streinu-opere-alese-vol-4/  
 
61. Dorin Streinu, Opere alese (vol. 5) (283 

pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/11/21/do

rin-streinu-opere-alese-vol-5/ 
 
62. Studii de poezie pașoptistă (82 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/11/28/st

udii-de-poezie-pasoptista-2011/  
 
63. Fericitul Ilie văzătorul de Dumnezeu, Opere 

complete (vol. 9) (225 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/12/16/fe

ricitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere-
complete-vol-9/  

 
64. Dorin Streinu, Opere alese (vol. 6) (209 

pagini) 

https://www.teologiepentruazi.ro/2011/07/31/twitter-pentru-azi-vol-3/
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/07/31/twitter-pentru-azi-vol-3/
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/08/11/evanghelia-dupa-matei/
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/08/11/evanghelia-dupa-matei/
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/10/30/dorin-streinu-opere-alese-vol-3/
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/10/30/dorin-streinu-opere-alese-vol-3/
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/11/05/dorin-streinu-opere-alese-vol-4/
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/11/05/dorin-streinu-opere-alese-vol-4/
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/11/21/dorin-streinu-opere-alese-vol-5/
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/11/21/dorin-streinu-opere-alese-vol-5/
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/11/28/studii-de-poezie-pasoptista-2011/
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/11/28/studii-de-poezie-pasoptista-2011/
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/12/16/fericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere-complete-vol-9/
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/12/16/fericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere-complete-vol-9/
https://www.teologiepentruazi.ro/2011/12/16/fericitul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-opere-complete-vol-9/


https://www.teologiepentruazi.ro/2012/01/14/d
orin-streinu-opere-alese-vol-6/  

 
65. Statistici. Concluzii. Sublinieri. Lucruri văzu- 

te de-aproape (121 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2012/02/18/s

tatistici-concluzii-sublinieri-lucruri-vazute-de-
aproape/  

 
66. Predicile din Săptămâna Mare (25 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2012/04/13/

predicile-din-saptamana-mare/  
 
67. Despre omul Împărăției (190 pagini). Este al 

10-lea volum și ultimul al Operelor complete ale 
Fericitului Ilie văzătorul de Dumnezeu. 

https://www.teologiepentruazi.ro/2012/05/29/
despre-omul-imparatiei/  

 
68. Țiganiada: tradiție și inovație. Aventura 

scriiturii și canonul literar românesc (111 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2012/07/19/t

iganiada-traditie-si-inovatie/  
 
69. Praedicationes (vol. 2) (253 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2012/08/07/

praedicationes-vol-2/  
 
70. Twitter pentru azi (vol. 4) (30 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2012/10/10/t

witter-pentru-azi-vol-4/  
 
71. Istoria începe de oriunde o privești (vol. 1) (251 

pagini) 

https://www.teologiepentruazi.ro/2012/01/14/dorin-streinu-opere-alese-vol-6/
https://www.teologiepentruazi.ro/2012/01/14/dorin-streinu-opere-alese-vol-6/
https://www.teologiepentruazi.ro/2012/02/18/statistici-concluzii-sublinieri-lucruri-vazute-de-aproape/
https://www.teologiepentruazi.ro/2012/02/18/statistici-concluzii-sublinieri-lucruri-vazute-de-aproape/
https://www.teologiepentruazi.ro/2012/02/18/statistici-concluzii-sublinieri-lucruri-vazute-de-aproape/
https://www.teologiepentruazi.ro/2012/04/13/predicile-din-saptamana-mare/
https://www.teologiepentruazi.ro/2012/04/13/predicile-din-saptamana-mare/
https://www.teologiepentruazi.ro/2012/05/29/despre-omul-imparatiei/
https://www.teologiepentruazi.ro/2012/05/29/despre-omul-imparatiei/
https://www.teologiepentruazi.ro/2012/07/19/tiganiada-traditie-si-inovatie/
https://www.teologiepentruazi.ro/2012/07/19/tiganiada-traditie-si-inovatie/
https://www.teologiepentruazi.ro/2012/08/07/praedicationes-vol-2/
https://www.teologiepentruazi.ro/2012/08/07/praedicationes-vol-2/
https://www.teologiepentruazi.ro/2012/10/10/twitter-pentru-azi-vol-4/
https://www.teologiepentruazi.ro/2012/10/10/twitter-pentru-azi-vol-4/


https://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/21/is
toria-incepe-de-oriunde-o-privesti-vol-1/  

 
72. Praedicationes (vol. 3) (337 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2012/12/10/p

raedicationes-vol-3/  
 
73. Epilog la lumea veche (I. 4) (247 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2012/12/22/e

pilog-la-lumea-veche-i-4/  
 
74. Praedicationes (vol. 4) (352 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2013/01/09/

praedicationes-vol-4/  
 
75. Praedicationes (vol. 5) (366 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2013/01/27/p

raedicationes-vol-5/  
 
76. Istoria începe de oriunde o privești (vol. 2) 

(261 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2013/03/07/i

storia-incepe-de-oriunde-o-privesti-vol-2/  
 
77. Praedicationes (vol. 6) (308 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2013/03/29/

praedicationes-vol-6/  
 
78. Creatori de limbă și de viziune poetică în 

literatura română (vol. 1) (228 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2013/06/15/c

reatori-de-limba-si-de-viziune-poetica-in-
literatura-romana-vol-1/  

 

https://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/21/istoria-incepe-de-oriunde-o-privesti-vol-1/
https://www.teologiepentruazi.ro/2012/11/21/istoria-incepe-de-oriunde-o-privesti-vol-1/
https://www.teologiepentruazi.ro/2012/12/10/praedicationes-vol-3/
https://www.teologiepentruazi.ro/2012/12/10/praedicationes-vol-3/
https://www.teologiepentruazi.ro/2012/12/22/epilog-la-lumea-veche-i-4/
https://www.teologiepentruazi.ro/2012/12/22/epilog-la-lumea-veche-i-4/
https://www.teologiepentruazi.ro/2013/01/09/praedicationes-vol-4/
https://www.teologiepentruazi.ro/2013/01/09/praedicationes-vol-4/
https://www.teologiepentruazi.ro/2013/01/27/praedicationes-vol-5/
https://www.teologiepentruazi.ro/2013/01/27/praedicationes-vol-5/
https://www.teologiepentruazi.ro/2013/03/07/istoria-incepe-de-oriunde-o-privesti-vol-2/
https://www.teologiepentruazi.ro/2013/03/07/istoria-incepe-de-oriunde-o-privesti-vol-2/
https://www.teologiepentruazi.ro/2013/03/29/praedicationes-vol-6/
https://www.teologiepentruazi.ro/2013/03/29/praedicationes-vol-6/
https://www.teologiepentruazi.ro/2013/06/15/creatori-de-limba-si-de-viziune-poetica-in-literatura-romana-vol-1/
https://www.teologiepentruazi.ro/2013/06/15/creatori-de-limba-si-de-viziune-poetica-in-literatura-romana-vol-1/
https://www.teologiepentruazi.ro/2013/06/15/creatori-de-limba-si-de-viziune-poetica-in-literatura-romana-vol-1/


79. Istoria începe de oriunde o privești (vol. 3) 
(308 pagini) 

https://www.teologiepentruazi.ro/2013/07/31/i
storia-incepe-de-oriunde-o-privesti-vol-3/  

 
80. Bucuria comuniunii (vol. 10) (356 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2013/09/21/

bucuria-comuniunii-vol-10/  
 
81. Dorin Streinu, Opere alese (vol. 7) (241 pa- 

gini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2013/09/23/

dorin-streinu-opere-alese-vol-7/  
 
82. Vorbiri de Facebook (vol. 1) (508 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2013/10/20/v

orbiri-de-facebook-vol-1/  
 
83. Epilog la lumea veche I. 1 (ediția a doua) (862 

pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/01/11/e

pilog-la-lumea-veche-i-1-editia-a-doua/  
 
84. Praedicationes (vol. 7) (619 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/01/16/p

raedicationes-vol-7/  
 
85. Bucuria comuniunii (vol. 11) (361 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/01/31/b

ucuria-comuniunii-vol-11/  
 
86. Atenție teologică (216 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/03/04/

atentie-teologica/  
 

https://www.teologiepentruazi.ro/2013/07/31/istoria-incepe-de-oriunde-o-privesti-vol-3/
https://www.teologiepentruazi.ro/2013/07/31/istoria-incepe-de-oriunde-o-privesti-vol-3/
https://www.teologiepentruazi.ro/2013/09/21/bucuria-comuniunii-vol-10/
https://www.teologiepentruazi.ro/2013/09/21/bucuria-comuniunii-vol-10/
https://www.teologiepentruazi.ro/2013/09/23/dorin-streinu-opere-alese-vol-7/
https://www.teologiepentruazi.ro/2013/09/23/dorin-streinu-opere-alese-vol-7/
https://www.teologiepentruazi.ro/2013/10/20/vorbiri-de-facebook-vol-1/
https://www.teologiepentruazi.ro/2013/10/20/vorbiri-de-facebook-vol-1/
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/01/11/epilog-la-lumea-veche-i-1-editia-a-doua/
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/01/11/epilog-la-lumea-veche-i-1-editia-a-doua/
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/01/16/praedicationes-vol-7/
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/01/16/praedicationes-vol-7/
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/01/31/bucuria-comuniunii-vol-11/
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/01/31/bucuria-comuniunii-vol-11/
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/03/04/atentie-teologica/
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/03/04/atentie-teologica/


87. Interviuri de conștiință [vol. 1] (367 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/04/21/i

nterviuri-de-constiinta-vol-1/  
 
88. Twitter pentru azi (vol. 5) (59 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/05/21/t

witter-pentru-azi-vol-5/  
 
89. Vezi ceea ce ești (vol. 1) (80 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/05/24/

vezi-ceea-ce-esti-vol-1/  
 
90. Fragmentarium (vol. 3) (388 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/05/26/

fragmentarium-vol-3/  
 
91. Vezi ceea ce ești (vol. 2) (94 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/06/02/

vezi-ceea-ce-esti-vol-2/  
 
92. Trei poeți și-un început de secol (280 pa- 

gini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/06/13/t

rei-poeti-si-un-inceput-de-secol/  
 
93. Vezi ceea ce ești (vol. 3) (99 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/06/20/

vezi-ceea-ce-esti-vol-3/  
 
94. Studii de Teologie Dogmatică Ortodoxă (vol. 

2) (305 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/06/25/

studii-de-teologie-dogmatica-ortodoxa-vol-2/  
 
95. Studii literare (vol. 1) (447 pagini) 

https://www.teologiepentruazi.ro/2014/04/21/interviuri-de-constiinta-vol-1/
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/04/21/interviuri-de-constiinta-vol-1/
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/05/21/twitter-pentru-azi-vol-5/
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/05/21/twitter-pentru-azi-vol-5/
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/05/24/vezi-ceea-ce-esti-vol-1/
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/05/24/vezi-ceea-ce-esti-vol-1/
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/05/26/fragmentarium-vol-3/
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/05/26/fragmentarium-vol-3/
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/06/02/vezi-ceea-ce-esti-vol-2/
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/06/02/vezi-ceea-ce-esti-vol-2/
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/06/13/trei-poeti-si-un-inceput-de-secol/
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/06/13/trei-poeti-si-un-inceput-de-secol/
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/06/20/vezi-ceea-ce-esti-vol-3/
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/06/20/vezi-ceea-ce-esti-vol-3/
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/06/25/studii-de-teologie-dogmatica-ortodoxa-vol-2/
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/06/25/studii-de-teologie-dogmatica-ortodoxa-vol-2/


https://www.teologiepentruazi.ro/2014/06/29/
studii-literare-vol-1/  

 
96. Vezi ceea ce ești (vol. 4) (101 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/07/05/

vezi-ceea-ce-esti-vol-4/ 
 
97. Traduceri patristice (vol. 4) (427 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/07/10/t

raduceri-patristice-vol-4/  
 
98. Praedicationes (vol. 8) (510 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/08/15/

praedicationes-vol-8/ 
 
99. The Sight of God in the Theology of Saint 

Symeon the New Theologian (first book in english; 
my doctoral thesis) (499 pages) 

https://www.teologiepentruazi.ro/2014/09/15/t
he-sight-of-god-in-the-theology-of-saint-symeon-
the-new-theologian/   

 
100. Vorbiri de Facebook (vol. 2) (393 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/07/

vorbiri-de-facebook-vol-2/  
 
101. Istoria începe de oriunde o privești (vol. 4) 

(441 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/20/i

storia-incepe-de-oriunde-o-privesti-vol-4/ 
 
102. Mâncăruri românești cu gust (27 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/27/

mancaruri-romanesti-cu-gust/  
 

https://www.teologiepentruazi.ro/2014/06/29/studii-literare-vol-1/
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/06/29/studii-literare-vol-1/
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/07/05/vezi-ceea-ce-esti-vol-4/
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/07/05/vezi-ceea-ce-esti-vol-4/
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/07/10/traduceri-patristice-vol-4/
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/07/10/traduceri-patristice-vol-4/
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/08/15/praedicationes-vol-8/
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/08/15/praedicationes-vol-8/
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/09/15/the-sight-of-god-in-the-theology-of-saint-symeon-the-new-theologian/
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/09/15/the-sight-of-god-in-the-theology-of-saint-symeon-the-new-theologian/
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/09/15/the-sight-of-god-in-the-theology-of-saint-symeon-the-new-theologian/
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/07/vorbiri-de-facebook-vol-2/
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/07/vorbiri-de-facebook-vol-2/
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/20/istoria-incepe-de-oriunde-o-privesti-vol-4/
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/20/istoria-incepe-de-oriunde-o-privesti-vol-4/
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/27/mancaruri-romanesti-cu-gust/
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/27/mancaruri-romanesti-cu-gust/


103. Acatistul Sfinților pomeniți pe 31 octombrie 
(27 pagini) 

https://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/29/
acatistul-sfintilor-pomeniti-pe-31-octombrie/  

 
104. Studiu despre Viața Sfântului Macarie Ro- 

manul (68 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/31/s

tudiu-despre-viata-sfantului-macarie-romanul/  
 
105. Fragmentarium [vol. 4] (502 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/11/29/f

ragmentarium-vol-4/  
 
106. Luceafărul. Comentariu literar (156 pa- 

gini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/12/18/l

uceafarul-comentariu-literar/  
 
107. Dorin Streinu, Opere alese (vol. 8) (216 

pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/12/30/

dorin-streinu-opere-alese-vol-8/  
 
108. Creatori de limbă și de viziune poetică [vol. 

2. 1] (283 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/08/

creatori-de-limba-si-de-viziune-poetica-vol-2-1/  
 
109. Pr. Prof. Acad. Dr. Dumitru Popescu, 

Dumnezeu e viu și prezent în lume prin slava Sa (132 
pagini) 

https://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/15/d
umnezeu-e-viu-si-prezent-in-lume-prin-slava-sa/  

 

https://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/29/acatistul-sfintilor-pomeniti-pe-31-octombrie/
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/29/acatistul-sfintilor-pomeniti-pe-31-octombrie/
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/31/studiu-despre-viata-sfantului-macarie-romanul/
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/10/31/studiu-despre-viata-sfantului-macarie-romanul/
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/11/29/fragmentarium-vol-4/
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/11/29/fragmentarium-vol-4/
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/12/18/luceafarul-comentariu-literar/
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/12/18/luceafarul-comentariu-literar/
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/12/30/dorin-streinu-opere-alese-vol-8/
https://www.teologiepentruazi.ro/2014/12/30/dorin-streinu-opere-alese-vol-8/
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/08/creatori-de-limba-si-de-viziune-poetica-vol-2-1/
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/08/creatori-de-limba-si-de-viziune-poetica-vol-2-1/
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/15/dumnezeu-e-viu-si-prezent-in-lume-prin-slava-sa/
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/15/dumnezeu-e-viu-si-prezent-in-lume-prin-slava-sa/


110. Sfântul Apostol Pavel, Epistola către Efeseni  
(26 pagini) 

https://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/20/e
pistola-catre-efeseni/  

 
111. Cartea Sfântului Profet Ionas (13 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/21/c

artea-sfantului-profet-ionas/  
 
112. Cele 3 Epistole catolice ale Sfântului Apostol 

Ioannis (25 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/23/c

ele-3-epistole-catolice-ale-sfantului-apostol-
ioannis/  

 
113. Epistola catolică a Sfântului Apostol Iaco- 

vos, fratele Domnului (20 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/30/e

pistola-catolica-a-sfantului-apostol-iacovos-fratele-
domnului/ 

 
114. Cartea Sfântului Profet Ioil (17 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/02/04/

cartea-sfantului-profet-ioil/  
 
115. Cărțile Sfinților Profeți Avdiu și Angheos (16 

pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/02/10/c

artile-sfintilor-profeti-avdiu-si-angheos/  
 
116. Epistola către Filippeni a Sfântului Apostol 

Pavlos (19 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/02/13/e

pistola-catre-filippeni-a-sfantului-apostol-pavlos/  
 

https://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/20/epistola-catre-efeseni/
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/20/epistola-catre-efeseni/
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/21/cartea-sfantului-profet-ionas/
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/21/cartea-sfantului-profet-ionas/
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/23/cele-3-epistole-catolice-ale-sfantului-apostol-ioannis/
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/23/cele-3-epistole-catolice-ale-sfantului-apostol-ioannis/
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/23/cele-3-epistole-catolice-ale-sfantului-apostol-ioannis/
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/30/epistola-catolica-a-sfantului-apostol-iacovos-fratele-domnului/
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/30/epistola-catolica-a-sfantului-apostol-iacovos-fratele-domnului/
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/01/30/epistola-catolica-a-sfantului-apostol-iacovos-fratele-domnului/
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/02/04/cartea-sfantului-profet-ioil/
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/02/04/cartea-sfantului-profet-ioil/
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/02/10/cartile-sfintilor-profeti-avdiu-si-angheos/
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/02/10/cartile-sfintilor-profeti-avdiu-si-angheos/
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/02/13/epistola-catre-filippeni-a-sfantului-apostol-pavlos/
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/02/13/epistola-catre-filippeni-a-sfantului-apostol-pavlos/


117. Cântarea Cântărilor (40 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/02/18/c

antarea-cantarilor/  
 
118. Evanghelia după Marcos (130 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/03/22/

evanghelia-dupa-marcos/  
 
119. Epilog la lumea veche I. 2 (ediția a doua) (952 

pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/05/16/e

pilog-la-lumea-veche-i-2-editia-a-doua/  
 
120. Teologia Dogmatică Ortodoxă (vol. 1) (397 

pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/06/12/t

eologia-dogmatica-ortodoxa-vol-1/  
 
121. Praedicationes (vol. 9) (675 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/06/29/

praedicationes-vol-9/  
 
122. Creatori de limbă și de viziune poetică [vol. 

2. 2] (303 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/07/07/

creatori-de-limba-si-de-viziune-poetica-vol-2-2/  
 
123. Cartea Sfântului Profet Naum (14 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/09/09/

cartea-sfantului-profet-naum/  
 
124. Epistola către Galatei (25 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/10/10/e

pistola-catre-galatei/  
 

https://www.teologiepentruazi.ro/2015/02/18/cantarea-cantarilor/
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/02/18/cantarea-cantarilor/
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/03/22/evanghelia-dupa-marcos/
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/03/22/evanghelia-dupa-marcos/
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/05/16/epilog-la-lumea-veche-i-2-editia-a-doua/
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/05/16/epilog-la-lumea-veche-i-2-editia-a-doua/
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/06/12/teologia-dogmatica-ortodoxa-vol-1/
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/06/12/teologia-dogmatica-ortodoxa-vol-1/
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/06/29/praedicationes-vol-9/
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/06/29/praedicationes-vol-9/
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/07/07/creatori-de-limba-si-de-viziune-poetica-vol-2-2/
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/07/07/creatori-de-limba-si-de-viziune-poetica-vol-2-2/
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/09/09/cartea-sfantului-profet-naum/
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/09/09/cartea-sfantului-profet-naum/
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/10/10/epistola-catre-galatei/
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/10/10/epistola-catre-galatei/


125. Cartea Sfântului Profet Amvacum (14 
pagini) 

https://www.teologiepentruazi.ro/2015/10/21/c
artea-sfantului-profet-amvacum/  

 
126. Epistola către Colossei (20 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/11/08/e

pistola-catre-colossei/  
 
127. Eminescu: între modernitate și tradiție. 

Importanța tradiției literare și spirituale românești 
pentru viziunea romantică eminesciană (teză post- 
doctorală) (884 pagini) 

https://www.teologiepentruazi.ro/2015/11/16/e
minescu-intre-modernitate-si-traditie/  

 
128. Traduceri patristice (vol. 5) (455 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/12/06/t

raduceri-patristice-vol-5/  
 
129. Istoria începe de oriunde o privești (vol. 5) 

(289 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/01/12/i

storia-incepe-de-oriunde-o-privesti-vol-5/ 
 
130. Praedicationes (vol. 10) (627 de pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/01/23/

praedicationes-vol-10/  
 
131. Twitter pentru azi (vol. 6) (100 de pagini)  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/03/22/

twitter-pentru-azi-vol-6/  
 
132. Vorbiri de Facebook (vol. 3) (190 de pagini)  

https://www.teologiepentruazi.ro/2015/10/21/cartea-sfantului-profet-amvacum/
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/10/21/cartea-sfantului-profet-amvacum/
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/11/08/epistola-catre-colossei/
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/11/08/epistola-catre-colossei/
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/11/16/eminescu-intre-modernitate-si-traditie/
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/11/16/eminescu-intre-modernitate-si-traditie/
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/12/06/traduceri-patristice-vol-5/
https://www.teologiepentruazi.ro/2015/12/06/traduceri-patristice-vol-5/
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/01/12/istoria-incepe-de-oriunde-o-privesti-vol-5/
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/01/12/istoria-incepe-de-oriunde-o-privesti-vol-5/
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/01/23/praedicationes-vol-10/
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/01/23/praedicationes-vol-10/
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/03/22/twitter-pentru-azi-vol-6/
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/03/22/twitter-pentru-azi-vol-6/


https://www.teologiepentruazi.ro/2016/03/22/
vorbiri-de-facebook-vol-3/  

 
133.  Evanghelia după Ioannis (129 pagini)  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/05/10/

evanghelia-dupa-ioannis/  
 
134. Cartea Sfântului Profet Sofonias (32 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/05/10/

cartea-sfantului-profet-sofonias/  
 
135. 11 elegii (comentariu literar) (157 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/06/15/1

1-elegii-comentariu-literar/ 
 
136. Epistola întâia către Timoteos (41 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/06/15/

epistola-intaia-catre-timoteos/   
 
137. Epistola a doua către Timoteos (37 pagini)  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/06/15/

epistola-a-doua-catre-timoteos/   
 
138. Despre nimic (conferință online) (54 pa- 

gini)  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/07/27/

despre-nimic-conferinta-online/    
 
139. Cântările (57 pagini)  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/12/

cantarile/  
 
140. Sfântul Sfințit Mucenic Antim Ivireanul, 

Didahiile (prima ediție actualizată) (350 pagini) 

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/03/22/vorbiri-de-facebook-vol-3/
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/03/22/vorbiri-de-facebook-vol-3/
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/05/10/evanghelia-dupa-ioannis/
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/05/10/evanghelia-dupa-ioannis/
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/05/10/cartea-sfantului-profet-sofonias/
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/05/10/cartea-sfantului-profet-sofonias/
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/06/15/11-elegii-comentariu-literar/
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/06/15/11-elegii-comentariu-literar/
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/06/15/epistola-intaia-catre-timoteos/
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/06/15/epistola-intaia-catre-timoteos/
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/06/15/epistola-a-doua-catre-timoteos/
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/06/15/epistola-a-doua-catre-timoteos/
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/07/27/despre-nimic-conferinta-online/
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/07/27/despre-nimic-conferinta-online/
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/12/cantarile/
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/12/cantarile/


https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/25/
sfantul-sfintit-mucenic-antim-ivireanul-didahiile-
prima-editie-actualizata/ 

 
141. Praedicationes (vol. 11) (698 pagini)  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/19/p

raedicationes-vol-11/ 
 
142. Parimiele lui Salomon (117 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/29/

parimiele-lui-salomon/  
 
143. Studii literare (vol. 2) (162 pagini)  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/05/s

tudii-literare-vol-2/  
 
144. Epilog la lumea veche, vol. I. 5. Emil Botta 

(239 pagini)  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/21/e

pilog-la-lumea-veche-vol-i-5-emil-botta/  
 
145. Sfântul Împărat Salomon, Ecclisiastis (59 

pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/23/e

cclisiastis/  
 
146. Mântuirea este eclesială (conferință on- 

line) (54 pagini)  
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/19/

mantuirea-este-eclesiala-conferinta-online/  
 
147. Dorin Streinu, Opere alese (vol. 9) (270 

pagini)  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/20/

dorin-streinu-opere-alese-vol-9/ 

https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/25/sfantul-sfintit-mucenic-antim-ivireanul-didahiile-prima-editie-actualizata/
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/25/sfantul-sfintit-mucenic-antim-ivireanul-didahiile-prima-editie-actualizata/
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/08/25/sfantul-sfintit-mucenic-antim-ivireanul-didahiile-prima-editie-actualizata/
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/19/praedicationes-vol-11/
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/19/praedicationes-vol-11/
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/29/parimiele-lui-salomon/
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/10/29/parimiele-lui-salomon/
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/05/studii-literare-vol-2/
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/05/studii-literare-vol-2/
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/21/epilog-la-lumea-veche-vol-i-5-emil-botta/
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/21/epilog-la-lumea-veche-vol-i-5-emil-botta/
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/23/ecclisiastis/
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/11/23/ecclisiastis/
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/19/mantuirea-este-eclesiala-conferinta-online/
https://www.teologiepentruazi.ro/2016/12/19/mantuirea-este-eclesiala-conferinta-online/
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/20/dorin-streinu-opere-alese-vol-9/
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/01/20/dorin-streinu-opere-alese-vol-9/


148.  Praedicationes (vol. 12) (571 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/11/p

raedicationes-vol-12/  
 
149. Psalmii (ediția LXX) (329 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/04/

psalmii-editia-lxx/  
 
150. Psalmii liturgici (299 pagini)  
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/05/

psalmii-liturgici/  
 
151. Epilog la lumea veche (vol. I. 6). Nichita 

Stănescu (759 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/01/

epilog-la-lumea-veche-vol-i-6-nichita-stanescu/  
 
152. Praedicationes (vol. 13) (530 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/07/10/

praedicationes-vol-13/.  
 
153. Twitter pentru azi (vol. 7) (254 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/08/30/

twitter-pentru-azi-vol-7/.  
 
154. Epilog la lumea veche, vol. I. 3 (ediția a 

doua) (699 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/10/02/e

pilog-la-lumea-veche-vol-i-3-editia-a-doua/.  
 
 155. Cartea Sfântului Profet Iov (144 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/10/03/c

artea-sfantului-profet-iov/.  
 
156. Studii literare (vol. 3) (157 pagini) 

https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/11/praedicationes-vol-12/
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/02/11/praedicationes-vol-12/
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/04/psalmii-editia-lxx/
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/04/psalmii-editia-lxx/
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/05/psalmii-liturgici/
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/03/05/psalmii-liturgici/
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/01/epilog-la-lumea-veche-vol-i-6-nichita-stanescu/
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/06/01/epilog-la-lumea-veche-vol-i-6-nichita-stanescu/
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/07/10/praedicationes-vol-13/
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/07/10/praedicationes-vol-13/
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/08/30/twitter-pentru-azi-vol-7/
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/08/30/twitter-pentru-azi-vol-7/
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/10/02/epilog-la-lumea-veche-vol-i-3-editia-a-doua/
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/10/02/epilog-la-lumea-veche-vol-i-3-editia-a-doua/
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/10/03/cartea-sfantului-profet-iov/
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/10/03/cartea-sfantului-profet-iov/


https://www.teologiepentruazi.ro/2017/10/23/s
tudii-literare-vol-3/.  

 
157. Maturizarea poeziei (173 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/11/05/

maturizarea-poeziei/.  
 
158. Înțelepciunea lui Salomon (86 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/12/16/i

ntelepciunea-lui-salomon/.  
 
159. Viețile Sfinților (vol. I) (461 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/03/16/

vietile-sfintilor-vol-i/  
 
160. Vorbiri de Facebook (vol. 4) (337 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/03/22/

vorbiri-de-facebook-vol-4/   
 
161. Praedicationes (vol. 14) (658 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/05/02/

praedicationes-vol-14/  
 
162. Întrebări și răspunsuri teologice (vol. 1) (319 

pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/06/18/i

ntrebari-si-raspunsuri-teologice-vol-1/  
 
163. Studii literare (vol. 4) (326 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/07/01/s

tudii-literare-vol-4/  
 
164. Înțelepciunea lui Sirah (192 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/10/04/i

ntelepciunea-lui-sirah/   

https://www.teologiepentruazi.ro/2017/10/23/studii-literare-vol-3/
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/10/23/studii-literare-vol-3/
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/11/05/maturizarea-poeziei/
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/11/05/maturizarea-poeziei/
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/12/16/intelepciunea-lui-salomon/
https://www.teologiepentruazi.ro/2017/12/16/intelepciunea-lui-salomon/
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/03/16/vietile-sfintilor-vol-i/
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/03/16/vietile-sfintilor-vol-i/
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/03/22/vorbiri-de-facebook-vol-4/
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/03/22/vorbiri-de-facebook-vol-4/
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/05/02/praedicationes-vol-14/
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/05/02/praedicationes-vol-14/
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/06/18/intrebari-si-raspunsuri-teologice-vol-1/
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/06/18/intrebari-si-raspunsuri-teologice-vol-1/
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/07/01/studii-literare-vol-4/
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/07/01/studii-literare-vol-4/
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/10/04/intelepciunea-lui-sirah/
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/10/04/intelepciunea-lui-sirah/


165. Înțelepciunea lui Sirah (ediția liturgică) (151 
pagini)  

https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/08/i
ntelepciunea-lui-sirah-editia-liturgica/  

 
166. În ajutorul tău (151 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/10/i

n-ajutorul-tau/  
 
167. Twitter pentru azi (vol. 8) (127 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/16/t

witter-pentru-azi-vol-8/  
 
168. Studii literare (vol. 5) (184 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/16/s

tudii-literare-vol-5/  
 
169. Psalmii lui Salomon (ediția științifică) (71 

pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/01/20/

psalmii-lui-salomon-editia-stiintifica/  
 
170. Psalmii lui Salomon (ediția liturgică) (62 

pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/01/22/

psalmii-lui-salomon-editia-liturgica/  
 
171. Studii literare (vol. 6) (105 pagini)  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/03/21/s

tudii-literare-vol-6/  
 
172. Evanghelia după Lucas (173 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/04/11/e

vanghelia-dupa-lucas/  
 

https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/08/intelepciunea-lui-sirah-editia-liturgica/
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/08/intelepciunea-lui-sirah-editia-liturgica/
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/10/in-ajutorul-tau/
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/10/in-ajutorul-tau/
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/16/twitter-pentru-azi-vol-8/
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/16/twitter-pentru-azi-vol-8/
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/16/studii-literare-vol-5/
https://www.teologiepentruazi.ro/2018/12/16/studii-literare-vol-5/
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/01/20/psalmii-lui-salomon-editia-stiintifica/
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/01/20/psalmii-lui-salomon-editia-stiintifica/
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/01/22/psalmii-lui-salomon-editia-liturgica/
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/01/22/psalmii-lui-salomon-editia-liturgica/
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/03/21/studii-literare-vol-6/
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/03/21/studii-literare-vol-6/
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/04/11/evanghelia-dupa-lucas/
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/04/11/evanghelia-dupa-lucas/


173. Evanghelia după Lucas (ediția liturgică) (133 
pagini)  

https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/22/
evanghelia-dupa-lucas-editia-liturgica/  

 
174. Epistola către Evrei (69 pagini)  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/24/

epistola-catre-evrei/  
 
175. Cartea Sfântului Profet Osie (59 pagini)  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/27/

cartea-sfantului-profet-osie/  
 
176. Vorbiri de Facebook (vol. 5) (423 pagini)  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/29/

vorbiri-de-facebook-vol-5/  
 
177. Cartea Sfântului Profet Amos (49 pagini)  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/06/05/

cartea-sfantului-profet-amos/  
 
178. Geneza creștină în opera lui Eminescu (157 

pagini)  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/06/15/

geneza-crestina-in-opera-lui-eminescu/  
 
179. Cartea Sfântului Profet Miheas (45 pagini)  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/07/02/

cartea-sfantului-profet-miheas/  
 
180. Praedicationes (vol. 15) (741 pagini)  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/07/11/p

raedicationes-vol-15/  
 

https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/22/evanghelia-dupa-lucas-editia-liturgica/
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/22/evanghelia-dupa-lucas-editia-liturgica/
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/24/epistola-catre-evrei/
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/24/epistola-catre-evrei/
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/27/cartea-sfantului-profet-osie/
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/27/cartea-sfantului-profet-osie/
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/29/vorbiri-de-facebook-vol-5/
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/05/29/vorbiri-de-facebook-vol-5/
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/06/05/cartea-sfantului-profet-amos/
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/06/05/cartea-sfantului-profet-amos/
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/06/15/geneza-crestina-in-opera-lui-eminescu/
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/06/15/geneza-crestina-in-opera-lui-eminescu/
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/07/02/cartea-sfantului-profet-miheas/
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/07/02/cartea-sfantului-profet-miheas/
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/07/11/praedicationes-vol-15/
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/07/11/praedicationes-vol-15/


181. Cartea Sfântului Profet Zaharias (63 pa- 
gini)  

https://www.teologiepentruazi.ro/2019/08/31/c
artea-sfantului-profet-zaharias/    

 
182. Cartea Sfântului Profet Malahias (37 pa- 

gini)  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/09/06/

cartea-sfantului-profet-malahias/  
 
183. Teologia Dogmatică Ortodoxă (vol. 2) (289 

pagini)  
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/12/23/t

eologia-dogmatica-ortodoxa-vol-2/  
 
184. Istoria literaturii române (vol. 1) (642 pa- 

gini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2020/02/02/

istoria-literaturii-romane-vol-i/  
 
185. Istoria literaturii române (vol. 2) (429 pa- 

gini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2020/03/29/

istoria-literaturii-romane-vol-2/  
 
186. Rămâne să ne vedem (174 pagini)  
https://www.teologiepentruazi.ro/2020/04/04/

ramane-sa-ne-vedem/   
 
187. Sfântul Ilie văzătorul de Dumnezeu († 4 

mai). Acatistul și Predici întru pomenirea sa (129 
pagini)   

https://www.teologiepentruazi.ro/2020/05/03/
sfantul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-4-mai-
acatistul-si-predici-intru-pomenirea-sa/  

https://www.teologiepentruazi.ro/2019/08/31/cartea-sfantului-profet-zaharias/
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/08/31/cartea-sfantului-profet-zaharias/
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/09/06/cartea-sfantului-profet-malahias/
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/09/06/cartea-sfantului-profet-malahias/
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/12/23/teologia-dogmatica-ortodoxa-vol-2/
https://www.teologiepentruazi.ro/2019/12/23/teologia-dogmatica-ortodoxa-vol-2/
https://www.teologiepentruazi.ro/2020/02/02/istoria-literaturii-romane-vol-i/
https://www.teologiepentruazi.ro/2020/02/02/istoria-literaturii-romane-vol-i/
https://www.teologiepentruazi.ro/2020/03/29/istoria-literaturii-romane-vol-2/
https://www.teologiepentruazi.ro/2020/03/29/istoria-literaturii-romane-vol-2/
https://www.teologiepentruazi.ro/2020/04/04/ramane-sa-ne-vedem/
https://www.teologiepentruazi.ro/2020/04/04/ramane-sa-ne-vedem/
https://www.teologiepentruazi.ro/2020/05/03/sfantul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-4-mai-acatistul-si-predici-intru-pomenirea-sa/
https://www.teologiepentruazi.ro/2020/05/03/sfantul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-4-mai-acatistul-si-predici-intru-pomenirea-sa/
https://www.teologiepentruazi.ro/2020/05/03/sfantul-ilie-vazatorul-de-dumnezeu-4-mai-acatistul-si-predici-intru-pomenirea-sa/


188. Vorbiri de Facebook (vol. 6) (480 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2020/05/16/

vorbiri-de-facebook-vol-6/      
 
189. Istoria literaturii române (vol. 3) (785 pa- 

gini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2020/08/20/

istoria-literaturii-romane-vol-3/  
 
190. Cartea Sfântului Profet Isaias (ediția știin- 

țifică) (217 pagini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2020/10/12/c

artea-sfantului-profet-isaias-editia-stiintifica/  
 
191. Istoria literaturii române (vol. 4) (232 pa- 

gini) 
https://www.teologiepentruazi.ro/2020/11/10/i

storia-literaturii-romane-vol-4/  
 
 
 

  

https://www.teologiepentruazi.ro/2020/05/16/vorbiri-de-facebook-vol-6/
https://www.teologiepentruazi.ro/2020/05/16/vorbiri-de-facebook-vol-6/
https://www.teologiepentruazi.ro/2020/08/20/istoria-literaturii-romane-vol-3/
https://www.teologiepentruazi.ro/2020/08/20/istoria-literaturii-romane-vol-3/
https://www.teologiepentruazi.ro/2020/10/12/cartea-sfantului-profet-isaias-editia-stiintifica/
https://www.teologiepentruazi.ro/2020/10/12/cartea-sfantului-profet-isaias-editia-stiintifica/
https://www.teologiepentruazi.ro/2020/11/10/istoria-literaturii-romane-vol-4/
https://www.teologiepentruazi.ro/2020/11/10/istoria-literaturii-romane-vol-4/


 
 

     Pr. Dr. Dorin Octavian Picioruș 
 

© Teologie pentru azi 
Toate drepturile rezervate  

 
 

 
 




